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Били ли са Кирил и Методий на византийска мисия сред
западните славяни
Светослав Диамандиев
1.0. Предговор
Без голямо преувеличение може да се каже, че няма неграмотни българи. Това
ще рече, че всички етнически българи са получили най-малко начално образование и са
добили някакви елементарни знания за българската история. Един от основните
стълбове на нашата историография е делото на Кирил (806-869) и Методий (818-885)1.
Може би не всички знаят, че Братята и техните Ученици са създали „първата
славянска азбука”. Някои по-образовани са научили и че те са извършили прекрасни
преводи на богослужебна християнска книжнина от гръцки на съвършен славянски
език. Защото са били славяни.
Има една малобройна категория българи, които „знаят” за участието на Кирил
и Методий в една византийска2 религиозно-просветителска мисия сред западните
славяни.
Така изброените „познания” на българите са резултат от политическата
активност на руския панславизъм с пълната подкрепа на българската славистика.
А има някои, шепа българи, които са научили, че Константин Философ е
поставил основите на един нов литературен език – компилация между езика на
българите на Аспарух и говорите на българските славяни и тракийци. Но славистиката
не говори за него(?).
За да се съблекат тези антибългарски украшения от снагата на святата истина,
опровергах на фона на целите на ЗАВЯРАТА3 горните славистки постулати4 и доказах
в публикувания в сайта ми diamandievsv.com трактат под надслов „Кирил и Методий –
творци на езика и азбуката на преводите”, че Кирил и Методий, в името на българската
независимост, са създали културните предпоставки за укрепване на единението на
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Посочените години на рождение и кончина на Братята са извлечени от работата ми „Кирил е найголемия брат”, където доказах, че Константин е по-възрастен от Методий.
Виж сайта ми
diamandievsv.com.
2
Убедено заявявам, че почти никой от знаещите не си дава сметка, че въпросната мисия е била
византийска.
3
В книгата си „Непознатите Кирил и Методий” лансирах едно свободно предположение, че вторите
братовчеди: канартикинът Борис(852-893) и братята Константин и Методий са се договорили да работят
за България и в т.ч. да се ускори християнизирането на българите; да стане това под духовното
покровителство на Апостолическия престол; да се създаде модерен език на Единението на българите и
нова азбука за този език. Това тяхно споразумение нарекох ЗАВЯРА.
4
Постулат - изходно положение, съждение, което се приема за вярно без доказателство; аксиома.
(13,с.710).
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народа на Българската империя и в т.ч. - писменост за многокомпонентния български
народ, като езикът на тази писменост, обединяваща българските поданици, е трябвало
да е годен за превода на богослужебни книги на християнската вяра от гръцки. Като
друг основен елемент на новата писменост, Кирил и Методий са изобретили една
модерна азбука, наречена Глаголица - азбука на и за езика, на който ще се превеждат
споменатите християнски богослужебни книги. Пак там обосновах, че достъпният за
днешната наука език на тези книги не е славянски в смисъла на славистката концепция,
което може да се установи елементарно, чрез научните методи на сравнителното
езикознание5 между езика на преводите и съвременните славянски езици. Това, разбира
се, руските и съветските учени са отказали да сторят. В споменатия вече трактат
доказах, че езикът на преводите не е основан на някакъв народен славянски говор, а
представлява значително обогатена и граматикизирана казаната вече компилация от
българския език и от говорите на славяни и траки по това време, поради което следва да
се нарече Кирило-Методиев литературен език (КМле).
Доказах още, че е напълно безпочвено твърдението за успешен превод на
гръцките религиозни текстове на основата на народен славянски говор, поради
несъпоставимо по-бедния му лексикален състав. Нещо повече, по време на преводите
народния славянски говор не е могъл да бъде граматикизиран, което го прави
неизползваем за подобни начинания.
Не е от значение, след казаното по-горе, до колко Братята са знаели народния
славянски диалект и дали майка им е била славянка.
Отхвърлих като безпочвена и необоснована концепцията на славистиката за
славянския произход на Кирил и Методий в трактата „Преки доказателства за
българския произход на Кирил и Методий”, публикуван в посочения сайт.
Така са отстранени основните опори на славистката представа за мнимата
византийска Моравска6 мисия. Остава да се представят доводи, свидетелства и други
информации, за да обоснове, че Кирил и Методий и Ученици не са могли да участват
като мисионери в подобна въобразена византийска културно-религиозна или военнополитическа кампания. Основен извор за едно такова изследване представляват така
наречените Пространни жития (ПЖ) на Кирил и на Методий – Житие Кирилово (ЖК) и
Житие Методиево (ЖМ), чиито многобройни преписи убеждават в, едва ли не,
реалността на такава външно-политическа операция.
В настоящия трактат ще споделя с читателя несъгласието си с
пропагандираното панславянско разбиране, според което великите българи Константин Философ, наречен Кирил и брат му Методий, уж, са били натоварени от
василевса на Източната Римска империя Михаил ІІІ (829-867) да създадат славянска
писменост, да преведат на нейния език християнски богослужебни текстове за ползване
в бъдещата православна църква на неопределената в житията Моравия.
Осъществяването на тази поредица от деяния славистиката е нарекла „Моравска
мисия” (М.м.), което е евфемистично наименование на българското дело на Братята.
Така както е представена в житията легендата за такава мисия и начина, по
който тя е коментирана от панславистите, върху действителните събития се хвърля
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В разговор с проф. Румяна Павлова през 2006 г. тя сподели, че многократно е предлагала на съветските
си колеги – филолози да се направи такава съпоставка, но тези предложения са оставали винаги без
последствия.
6
В изложението ще ползвам названието „мнимата М.м.”, за да избегна употребата на „Моравската
мисия”, което носи представа за едно реално събитие.
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булото на измамни внушения и подмяна на смисъла и значението на делото на
великите българи7.
Ще направя анализи и изводи основно въз основа на цитатите, отнасящи се до
мнимата, така наречена М.м., които ще извлека от Пространните жития8 на Кирил и на
Методий, от Краткото житие на Кирил, наречено Успение Кирилово (УК), от
Проложното житие на Константин – Кирил (ПЖК-К), от Проложното житие на
Константин – Кирил и Методий (ПЖК-КМ), от Проложното житие на Методий (ПЖМ),
от пространния разказ на архиепископ Теофилакт Охридски за живота и дейността на
„светия наш отец Климент, епископ Български9 ”, наречен неизвестно защо от
славистиката „Житие на Климент Охридски”, от Краткото житие на архиерея Климент,
епископ Български от Димитър Хоматиан, от Първо житие на Наум Охридски (ПЖНО),
от Второто житие на Наум Охридски (ВЖНО), от Сказанието „За писмената” от
Черноризец Храбър, от Италианска легенда на епископ Гаудерих Велетрийски и от
някои други древни извори, цитирани от изследователя Петер Юхас в книгата му
„Кирил и Методий в Българската Моравия”.
Посочените произведения са основен източник на сведения за живота и делото
на Братята. Историците, наши и чужди, за да оправдаят интимните си интереси, са
квалифицирали Панонските легенди (П.л.) и другите посочени извори, като жития, т.е.
тези творения имат митичен и легендарен характер и не следва да се приемат като
напълно достоверни. Ще се разбере, че извън неоспоримите съзнателни или не
манипулации върху казаните документи, истина за реалните събития може да бъде
намерена, чрез един задълбочен анализ и съпоставка на известни и сигурни
исторически информации със съобщенията от житията. Основание да изкажа подобно
мнение ми дава авторството им - дело на съратниците на светите Братя, за които
живота и заслугите на Константин и Методий за българската държавност и църковно
изграждане са били отворена книга. Това се доказва от написаното в ЖК: Беседите на
Философа Константин със сарацините и евреите „…преведе нашият учител
архиепископ Методий…” (1,с.53).
Преди време бях твърдо убеден, че свидетелствата за житейския път на Братята
са реалистични, а понятието „житие”, с което са определени творенията, поставя под
съмнение тяхната достоверност. След изследване, на което читателят става
съпричастен, достигнах до извода, че авторите10 са използвали думата Жит·е не
случайно. От прочетеното по-долу ще се разбере, че и двете жития съдържат
представата за сътворяването на езика на Кирил и Методий и на фонетично съответната
му азбука, в разказ, свързващ формално делото на Братята с интересите на
Византийската империя. Този разказ фактически отразява исторически вярното дело на
светите братя, при което разликата се състои, както в мотивите за създаване на КМле и
на азбуката, така и в начина на тяхното изграждане и утвърждаване.
Славистиката е представена от проф. П. Динеков, Св. Николова и Г. Сотиров, А.
Стойкова, Ек. Дограмаджева и други автори на статии във флагмана на българската
славистика – Кирило-Методиевската енциклопедия (КМЕ).
Проблем беше за мен да реша кой документ изразява достатъчно авторитетно
официалната българска историография по темата. Изборът ми падна върху изданието
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Наричам Братята българи въз основа на изложените в трактата ми „Преки доказателства за българския
произход на Кирил и Методий”. В настоящия трактат ще се намерят не по-малко доводи за тезата.
8
Пространните жития на Кирил и на Методий, които ползвам, са преведени от Христо Кодов.
9
Пространното житие на Климент от архиепископ Теофилакт Охридски е озаглавено „…светия наш
отец Климент, епископ Български,…”.
10
Приел съм, че автори на ЖК и на ЖМ са били, във всички случаи, сред учениците на Братята, един
или повече, което ми е позволило да използвам в изложението и двата варианта.
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на БАН от 1981 г. „История на България” с гл. ред. Димитър Косев и др., с участието
на Единен център по история и Институт за история към БАН. По-конкретно ползвах
изнесените в том ІІ данни за т. нар. Първа Българска държава (36,с.246-251).
Позовах се и на редица други български историци, като В. Златарски, П.
Мутафчиев, Г. Бакалов и т.н.
1.1. Малко самокритика
Ще отбележа, че настоящата студия е едно значително развитие на
монографията ми, наречена „Непознатите Кирил и Методий” в раздела за
наименованата от славистиката Моравска мисия. Основание за подобно самочувствие
ми дават резултатите от някои мои изследвания за Българската държава и култура от
Ранното Средновековие. По-късните ми работи ме отведоха до представи, за които ще
стане дума по-нататък. Давам си сметка, че в същата спомената книга ползвам термини
и титули, които и днес са плод на безпринципната безкритичност на българските
историци, но чиито задължителни промени доказвам по-късно. Става дума за това, че
след победата на Крум над византийския император Никифор (802-811) през 811 г.
българските владетели са вече цесáри, т.е императори (а в гръкоезични български
текстове - архони, но не архонти). Старият български титул кан отминава в миналото.
Отчитам с дълбоко възмущение титулуването на От Бога цесáрите Борис(852-889) и
Симеон (893-927) с княз, което е унизително за техния владетелски ранг; намирам за
неправилно именуването на Източната Римска империя само с „империята” и василевса
само с „императора” след като на Балканите има вече и Българската империя,
оглавявана от император. Неправилно е и назоваването на Аспаруховите българи като
езичници, което отхвърлих в последващото мое изследване „Дохристиянската вяра на
българите”(25), където обосновах твърдението, че българите са дошли на Балканите
като монотеисти. По-късно разчетох текстове от отговорите на папа Николай I на
въпроси, зададени му от цесáря Борис, които свидетелстват в подкрепа на казаните ми
изводи.
Анализирайки в монографията ми „Защита на българската писменост от преди
870 г.”(26) второто изречение от съчинението на Черноризец Храбър „О писменехь”,
установих, че големият българин е дал категорично свидетелство за ползваната от
българите до 870 г. вероятно изначална българска писменост. Това се доказва в
книгата на акад. Иван Гошев „Старобългарски глаголически и кирилски надписи от IX
и X век”(1961), Надписите от Мурфатлар - К. Попконстантинов и О. Кронщайнер (50)
и в книгата на Петър Добрев „Древнобългарска епиграфика” (30), както и в още
много други български трудове. В тях се намират преписи от изписани с древни
буквени знаци, наричани „руни”, различи по тема надписи, които имат далечно
подобие с гръцката азбука, но са твърде близки с иберийската писменост. Това ми дава
основание да се запитам, не са ли това свидетелства за приетата древна гръцка азбука
от Александър Велики по време на престоя му в Бактрия през IV в. пр. Хр.,
претърпяла впоследствие естествени промени под влияние на речевите особености на
българския език, съответно на неговите фонетика и морфология.
От анализа на казаното вече второ изречение на Сказанието на Черноризец
Храбър се разбира, че гръцка забрана да се ползват български букви е била прогласена
през 870 г. Ако изходим от факта, че Кирил и Методий са пренесли в Плиска новата си
писменост и в т.ч. Глаголицата, която е била приета по-късно от Преславския събор
през 893 г. за българска азбука, можем да сме сигурни, че става дума не за изконните
български буквознаци,
а за глаголическите. Основание да отстоявам първото
предположение ми дават артефактите, освидетелствани в споменатите работи, които
имат буквени символи, подобни на иберийските (30,с.с.39,56,61). Същите баща и
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дъщеря Добреви цитират сравнение на руническите надписи от Аспаруховата и
Кубратовата България на Попконстантинов и Кронщайнер (30,с.62). Славистиката
ползва за обсъжданите буквознаци определението „дохристиянска писменост”.
Трябва да призная също, че не съм бил прецизен при ползване на църковния
ранг на Методий и какъв е бил реалния му развой в римската църква. Едва в настоящия
трактат уточнявам като какъв е бил приет първоначално от Коцел, за какъв е
ръкоположен от папа Адриан и последно кога е посветен в сан архиепископ от папа
Йоан VIII.
Бих искал също да прецизирам становището си относно етнонима славяни.
Наистина, в разглеждания от мен исторически период се е ползвал патронима склави,
които са имали племенно-родова обществена структура с имена на отделните племена,
произтичащи от топоними. В тогавашните цивилизовани общества на Римската
империя и Византия те са били наричани със събирателно наименование „склави”,
използвано за тази огромна човешка популация, заляла цялата Източна, Средна и
Югоизточна Европа.
Ще именувам по понятни съображения славяни племенното население, което
през късните средни векове бива наречено така едва от рагузкия (дубровнишкия)
славянин Мавро Орбини, автор на книгата „Царството на славяните, днес неправилно
наричани скиавони”, издадена в Пезаро през 1601 г. (45,с.82), независимо, че не
съответства на единствено използваните за целта термини в гръцките и латинските
източници, както и в българските гръкоезични каменни надписи през обследвания
период. В написаното на гръцки Пространно житие на Климент Български, гъркът
Теофилакт Охридски употребява Σκλάβος, а в латинската кореспонденция на папа
Йоан VIII названието е Sclavi. В гръкоезичния каменен надпис на Сюлейманкьойски
мирен договор От Бога цесáря Омуртаг е разпоредил да напишат: „Втора глава за
славяните (на гръцки Sklavbon–доб. моя), които са под василевса: те трябва да останат
така, както бяха заварени, когато стана войната. Трета глава за останалите славяни (на
гръцки Sklavbon- доб. моя), които не са подчинени на василевса в крайбрежната област:
той ще ги върне в селищата им” (16,с.153,154).
Темата е обстойно разгледана от Д. Георгакас: „Формата σκλάβος (от VI век) е
ретроградно образувание спрямо по-старата Σκλαβηνός, която за пръв път се показва от
Кречмер... и от Глота”. И по-долу: „Още в ранно време (при Агатиас, Малала и т.н.)
Σκλάβος означава слуга и роб и това значение се съхранява и като новогръцко σκλάβος “слуга”; в VIII-IX в. думата е преминала с нейното значение от Гърция в Италия
(курсива мой) (така твърди и Фасмер)”(58,с.374). Забелязах, че В. Златарски нарича
земите на склавите „склавинии”, с което фактически се присъединява към мнението на
гръцкия изследовател.
Многобройните публикации в славистичната литература - наша и чужда,
убеждават, че българският народ е потънал и се е загубил в морето от склави заедно с
езика си, т.е. езикът на българина Борис е претопен в езика на тези склави. Остава една
мистериозна загадка: защо, ако нещата наистина стояха така, Кирил и Методий
трябвало да занесат новата склавинска писменост в неизвестната Моравия, а не в
съседната на Византия „славянска” държава, каквато уж е България?! Още повече,
когато България е напълно покорена и унизена след подписването на договора за
Дълбокия 30-годишен мир от 863 г.?! Защо няма данни да е възприет в България без
особени трудности склавинския език след завръщането през 885 г. на Учениците
Климент, Наум и Ангеларий, а е трябвало архиепископ Климент да обучава 350
ученика на новата писменост и да се чака Преславският събор от 893 г., за да бъде
обявена като официална за държавата и църквата? Славистът В. Златарски обяснява
това с: „....липсвали подготвени лица из средата на народа, които да образуват народна

6
йерархия и да подемат национализирането на Църквата и народната просвета”(33,
с.204). А нима в онази предполагана северна Моравия е имало вече народна славянска
йерархия, след като се знае, че християнското духовенство по двата бряга на Средния
Дунав е било латинско или немско? Сякаш такава липса не е имало и през 893 г. в
България!
Славистиката отстоява виждането си, че езикът на Кирил и Методий е
славянски. Този език е донесен пак според славистиката през 885 г. в Плиска от
Климент, Наум и Ангеларий. На този език учат Климент и Наум българчетата осем
години.
Стои притеснително питането защо владетелите Борис и Симеон ще приемат на
държавен събор „славянския” език на Кирил и Методий за държавен, след като
народът на България е „славянски”!? Славистите има върху какво да се замислят.
Труден би бил отговора на този въпрос! А това, че не е даден до сега значи ли, че е
невъзможен или е бил пренебрегнат с политически съображения?
Дали пък българите не са били наистина славяни?!
През средните векове руските власти използват понятието „славяни” от книгата
на Мавро Орбини и заместват повсеместно използваните от автори и преводачи стари
наименования във всички възможни текстове. За жалост, при тази подмяна са били
пропуснати етническите и етнолингвистичните наименования като българи, български
народ, български език, български книги и т.н. Тяхното възстановяване е силно
възпрепятствано от панславизма, поддържащ с всички средства догмата за
върховенството на славянската идеология. А фактът, че в „Климент Охридски.Събрани
съчинения т.3 Пространни жития на Кирил и Методий” са ползвани Загребски
(Владиславов) препис на ЖК от 1469 г., и преписа на ЖМ от Успенски сборник от ХІІ
в., в които се открива етнонима словýнинъ, който е преведен в житията и в Малкия
речник на старобългарския език със „славянин”, но няма склавъ, славянинъ или
българин, подсказва, че отношението към първичните документи не е било през
средните векове коректно.
Позволих си да разисквам така подробно проблема с етнонима славяни, за да
въведа читателя в етнографската11 обстановка на региона в онзи период.
Плод на моите допълнителни изследвания е и убеждението ми, че литературният
(писмен) език на Кирил и Методий (КМле) е език, компилиран в основата си от езика
на българи и от говорите на славяни и траки, а не е модернизиран език на българите на
Аспарух, каквато теза защитавах в книгата ми „Непознатите Кирил и Методий”(28).
Не се чувствам неудобно да призная настъпилите в познанията и в мисленето
ми промени, защото съм убеден, че всеки има право да се развива и усъвършенства.
Споделям афоризма, че „не се променят само умрелите и глупаците”.
Бележка: Поднасям на читателя извинение за това, че в настоящия трактат и в
статията ми „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на преводите” могат да се
намерят някои общи текстове, свързани с предполагаемото от славистиката и от
българската историографияа славянство на Братята и на българския народ като цяло.
Това съм допуснал поради възможността да бъдат публикувани двата материала
самостоятелно или заедно.

2.0. Цел на трактата
Нормално в човешката дейност съществуват поляризации на мнения и действия.
След утвърждаването на християнството на стария континент поляризацията в
научните творения се характеризира от една страна с техния утилитарен смисъл, а от
11

Етнография – наука за бита и културата на народите (13,с.224)

7
друга, с християнския догматичен стремеж да се докаже консервативната неизменност
на религиозните постулати. В този смисъл правя опит да оспоря политико-религиозната
концепция на мнимата М.м. Принуден съм да призная, че ако е имало някакъв опит за
оспорване в миналото на версията за делото на Кирил и Методий, той е останал
безмълвен под огромните томове, възхваляващи някакво тяхно славянско дело. Никъде
обаче, няма да се прочете, че в основата на обявената от мен за измислица мисия, стои
гръцка имперска идеология. Демагозите имат за случая добре конструирана теза – не е
толкова важен мотива за едно деяние, колкото добрите резултати от него. Т.е. тук се
използва принципа „целта оправдава средствата”. Не мога да не противопоставя на това
извращение на общочовешкия морал една великолепна мисъл на Екзюпери, която ще
предам по смисъл - когато човек е тръгнал към върховете на доброто, в усилията си да
преодолее трудностите на своето дело не бива да забравя, че средствата трябва да
съответстват на целите.
Нямам за цел да разкривам известната историографска същност на делото на
великите българи. Тя е достатъчно добре осветлена. Остава ми да докажа колко зле е
изложена в житията идеята за мнимата М.м. С това ще обоснова целесъобразността от
противоречието между тях, както и нейната несъстоятелност.
В настоящия трактат полагам усилия да докажа, че Философът Константин,
наречен Кирил и брат му Методий не са били действителни участници в мисия на
византийската светска и религиозна власт, не са създали писменост за западните
славяни и не са направили преводи на християнска богослужебна книжнина специално
за служенията на свещениците, от която и да е Моравия. Цел на моя трактат е да
обоснова, че буквалното възприемане на представената в Панонските легенди и в
споменаваните статии на славистите М. м. е не реалистично. Това ще бъде допълнение
към изводите направени в студията ми „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката
на преводите”, с която обезсмислям славистката хипотеза за славянско дело на Братята.
Българската историография, основана на описаните в началото на трактата ми
древни писмени паметници, свидетелства по един твърде съмнителен начин за една
инициирана и разпоредена от василевса Михаил ІІІ мисия. Т.е. българските и
европейски историци са приели, че Братята са били натоварени от византийския
император с организацията й и са я осъществили. Ще докажа, че Кирил и Методий са
работили, за да създадат своя нов компилативен литературен език и съответната му
азбука далече преди да бъде това уж възложено на Философа Константин от Михаил III
през 862 г.
Философът Константин, най-вече сам, а в края на творческия му период и с
помощта на брат си и Учениците, изграждат КМле, съответстващ на гръцкия
християнски език по лингвистичното си богатство и граматичните си възможности, с
което осигурява преводите на богослужебни и философски религиозни текстове от
гръцки. Фонетиката на този език е наложила изобретяването на азбука, звуковия състав
на чиито букви са притежавали възможността да го изразят прецизно. След като са се
подготвили по този начин за превеждането на гръцката християнска книжнина,
творците от ШБК12 (Школа за българска книжовност, създадена и ръководена от
Философа Константин) са се заели спешно с необходимите за представянето на папата
преводи. Както ще се докаже по-късно те напускат Византия някак прибързано, без да
са завършили нито една християнска книга и без да има подсказани в житията
конкретни мотиви за това. Отпътуват за Плиска и от там за намиращата се под
юрисдикцията на Папската курия Българска Моравия, където продължават да
превеждат религиозни трудове, като подготовка за срещата си със Светия отец, на
12
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която да му представят една нова християнска писменост, подходяща за бъдещата
българска църковна практика, както и да му демонстрират своя интелект и верска
готовност да оглавят българската църква.
Установих, че в съдържанието на Панонските легенди са разказани живота и
дейността на Философа Константин и на брат му Методий за изпълнението на техните
задължения, произтичащи от съзаклятието им с канартикина13 Борис, прикрити под
булото на един заблуждаващ разказ. Тази заблуда се разгадава като се прогледнат
многобройните фиктивни или невъзможни съобщения, които насочват читателя във
вярната посока. Един от особените факти е според съдържанието на ЖК, отсъствието
на патриарха Фотий при възлагането на мнимата М.м. на Философа Константин.
Полагам усилия да докажа, че житията са реален, но метафоричен разказ за
действителното дело на Кирил и Методий за създаване на писменост на единението на
българския многокомпонентен народ за държавно, църковно, културно и народно
ползване в България. Независимо от казаното до тук имам пълно основание да твърдя,
че дори и да приемем хипотетичното намерение на цезаропаписта да използва
интелектуалния потенциал на Философа Константин и на брат му за оказване на
културно влияние върху западните славяни, осъществяването на тоя замисъл е било
прекратено още с бягството на Братята и Учениците от Византия през юни 863 г.,
последвано от войната на Михаил ІІІ против България, завършила с Дълбокия 30
годишен мирен договор, по силата на който Борис се е отказал от сътрудничество с
Римската курия за покръстването на българите. Всички привлечени от изворите бледи
свидетелства и данните от творбите на хронисти и историци против тезата „М.м.”
ползвам, за да обоснова както нейната фиктивност, така да докажа, че извършеното от
Братята е било дело българско.
В крайна сметка основна цел на настоящия трактат е да покажа, основавайки се
на житията, че разбирането им от славистиката е невярно и отклонява възприемането
на българското дело на Братята. И в конкретен план:
- Да докажа, че Философът Константин не е бивал в Северна Моравия, а
архиепископът Методий не е резидирал там;
- Да докажа, че посочените в житията князе като Моймир, Растица и Светополк
са били князе на славяните от Българска Моравия;
- Да докажа, че комуникацията на Братята със светите отци е била в името на
бъдещата българска християнска църква, изградена под юрисдикцията на
Апостолическата катедра.

3.0. Написаното в ЖК и ЖМ и в съвременни трудове за участие
на Кирил и Методий в оценяваната днес като мисия за византийска
религиозно-културна помощ на западните славяни
Давам си сметка, че за читателите, които не са запознати с Пространните жития
на Кирил и на Методий (т.е. ЖК и ЖМ), би било твърде трудно да проследят
развитието на тезите, чиито доказателства са предмет на настоящето изследване. Това
ми дава повод да предам сагата, наречена тук мнима Моравска мисия, като ползвам
цитати от двете жития и от трудове на български слависти.
На първо място ще посоча липсата на определение, наречено в Пространните
жития на Кирил и на Методий „Моравска мисия”. Не се ползва там и съществителното
мисия, както и мисионери.

13
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В статията си „МОРАВСКА МИСИЯ” в КМЕ Г.Сотиров определя срока й с
текста: „МОРАВСКА МИСИЯ - исторически най-важният период от живота и
обществената дейност на Константин-Кирил и Методий, протекъл във Велика Моравия
и Панония (863-885)” (52,с.732), т.е. този срок е ограничен от годините 863 и 885.
Нейното начало е поставено от Сотиров в годината на отпътуването на Братята и
Учениците от Византия, а финалът й съвпада с годината на кончината на архиепископ
Методий. По-точно спрямо житията би било, ако началото на мисията бъде годината,
когато в Константинопол пристигат пратениците на княза на Моравия Ростислав
(всъщност Растица) (846–870), да предадат на византийския император Михаил III (840867) молба за религиозна помощ, в която година Философът Константин и хората му
уж били започнали активна подготовка за изпълнение на задачите, произтичащи от
целите на тази мисия. В пълния срок на Сотиров са включени събития, които не
съответстват на замисъла й, като неуспешното пътуването на Философа през 867 г. за
среща с папа Николай I (858 - 867) в Рим, аудиенцията на Константин и хората му при
папа Адриан ІІ (868-870), затворническият период на епископа Методий (870-873) и
службата му в епархията Панония (873-885), под върховенството на папата. Ще
продължа да разглеждам определени събития от живота и дейността на Братята по
установения начин, след датата на бягството им от Византия през лятото на 863 г.,
защото в отделни детайли на тяхната дейност намирам свидетелства, които са в полза
на тезата ми.
Няма да оспорвам мнението на посочения автор, според което най-важният
период от живота и обществената дейност на Константин-Кирил и Методий бил
протекъл във „Велика” Моравия и Панония, защото всеки пишещ има право на своите
заблуди, но да се твърди, че Константин и брат му са осъществявали някаква значима с
резултатите си дейност във „Велика” Моравия и Панония е осъдително подвеждане на
читателите поради недостиг на конкретни и авторитетни исторически податки в
аргументите на автора.
В началото на настоящия разказ ще поднеса на читателя извинение за това, че, за
негово улеснение, по различни поводи, е трябвало да цитирам едни и същи текстове от
обследваните извори.
В подобни условия се оказвам, когато ползвам едни и същи извадки в различни
разработки, което съм бивал принуден да направя поради възможно публикуване на
тези работи самостоятелно.
Така започва разказът за мнимата Моравска мисия:
3.1. Молбата на моравския княз Растица и решението на византийския
император за нейното удовлетворение
В статията „Ростислав” Ана Стойкова информира, че нейния герой е направил
пръв опит за създаване на „…самостоятелна моравска църковна организация”, като
„…се е обърнал към папа Николай І с молба да му бъде изпратен епископ от Рим”
(55,с.491). „След отказа на папата, в 862 г. моравският княз изпраща до виз.имп.
Михаил ІІІ послание с молба да му бъде изпратен добър проповедник и богослов, който
да помогне за разпространението на християнството,…”(55,с.491). Приложената
извадка, ако приемем нейната достоверност, е много важен показател за настроенията,
съществуващи в България, съответно в нейната подчинена славянска територия
Моравия за предпочитания към катедрата на св. Петър за покровителство при
покръстването.
В Италианската легенда се сочи, че молба за културно-религиозна помощ от
византийския император е проводил по свои пратеници моравският княз Светополк, а
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не Ростислав, както е в ЖК. Предаденият в легендата смисъл на молбата почти пълно
повтаря известния от ЖК (17а,с.298,299).
ЖК: „Моравският княз Ростислав по божие внушение направи съвет със своите
князе и с моравците14 и изпрати [пратеници] при цар Михаила с тия думи: ‘Нашият
народ се отметна от езичеството и държи християнския закон, но нямаме такъв учител,
който да ни обяснява на наш език истинската християнска вяра, …. За това господарю,
изпрати ни такъв епископ и учител, защото от вас всякога изхожда добър закон за
всички страни’ ”15 (1,с.56).
ЖМ: „Случи се по онова време16, че славянският17 княз Ростислав и Светополк
(870-894) изпратиха от Моравия [пратеници] до цар Михаила, които казаха така: ‘Ние, с
божия милост, сме здрави. При нас са надошли мнозина учители християни от
италианците, от гърците и от немците, които ни учат различно. Но ние славяните сме
прости хора и нямаме човек, който да ни настави в истината и да ни обяснява смисъла
[на Писанието]. За това, добрий господарю, изпрати ни такъв мъж, който да ни
направлява във всяка правда’ ”(2,с.72).
ЖК: „Царят свика съвет, повика Константин философа и като го накара да
изслуша тази молба рече му: ‘Зная, философе, че си уморен; но потребно е ти да
отидеш там, защото никой друг не може да свърши тази работа като тебе’. Философът
отговори: ‘Макар, че съм уморен и болен тялом, аз с радост ще отида там, стига да имат
писменост на своя език’. А царят му рече: ‘И дядо ми, и баща ми, и мнозина други са
търсили такова нещо, но не са намерили; как мога аз да го намеря?’…Философът рече:
‘Кой може тогава да пише думите си на вода без да си спечели име на еретик?’ А царят
заедно с вуйчо си Варда му отговориха: ‘Ако ти поискаш, това може да ти го даде бог,
който дава на всички ония, които се молят без съмнение и отваря на ония, които чукат’
” (1,с. 57).
Тук авторите на житието ни срещат с представите на Константин за писмеността
като съчетание на език и азбука, с хронологична преднина на езика в процеса на
съзиданието им.
Вижда се, че Философът разширява обема на задачите поставени от василевса,
като включва в тях създаване на писменост, с което изравнява официалната поръка
към целите на ЗАВЯРАТА.
„Философът си отиде и според стария си обичай се отдаде на молитва, заедно с
другите си сътрудници. И бог, който слуша молитвите на своите раби, скоро му яви
14

П. Юхас в книгата си „Кирил и Методий в Българската Моравия”: „Народностното име на моравците
и названието на самата Моравия са произлезли от името на река Морава. Терминът „моравци”(лат.
maravani, marvani; грц.: mw¹abwn) първоначално е бил географско понятие, употребявано за обозначаване
на населението по Поморавието. В басейна на Дунав, обаче, има две такива реки: едната, вливаща се в
Дунав при Братислава, а другата също приток на Дунав, но съединяваща се с него при Белград – първата
е Морава, а втората през ІХ в. Българска Морава…Не бива да забравяме, че името „моравци” , като
народностно обозначение за пръв път се появява през 884 г., когато Светополк, след завоеванията си от
периода 873-879 г., се отправя от южните земи на Великоморавия към … Малката Моравия, за да я
подчини на своята власт”(61,с.14-16). От това свидетелство разбираме, че моравско племе не е
съществувало, а най-вероятно Светополк е нарекъл всичките си поданици, включвайки сред тях
браничевци, абодрити и тимочани, с един общ етноним – моравци.
15
Използвам кавичките ‘…’, за да огранича вътрешни цитати.
16
Не случайно славистиката е определила като дата на молбата на Ростислав до василевса Михаил ІІІ
862 г. Историографията е посочила, че това е годишна дата на сключен между Людовик Немски и Борис
военен съюз. Дали наистина в исторически план княз Ростислав е отправил молба за религиознокултурна помощ е твърде съмнително. Ние знаем, че всеки агресор, за да се оневини, инсценира, подаден
от реален или не политик, подобен зов за помощ.
17
Най-елементарната справка за етнонима „славяни” през IX в. съобщава, че това население е било
сбор от отделни племена със специфични етноними и не е имало общото име словени или славяни.
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това. И той веднага състави азбуката и започна да пише евангелските думи: В началото
беше Словото и Словото беше у18 бога и бог беше Словото” (1,с.57).
Всевишният, в отговор на молбата на книжовниците им дава необходимия за
превода на богослужебните книги език, след което Константин изобретява азбуката.
Процесът завършва с проучването как се възприема новата писменост за преводи на
гръцките християнски текстове от българското и славянското местно население.
ЖМ: „Тогава царят каза на Константин Философ: ‘Чуваш ли, Философе, тези
думи? Друг освен тебе не може да свърши тази работа. Тъй че ето ти много дарове и
иди, като вземеш със себе си и брата си, игумена Методия.[….] Тогава те не посмяха да
откажат нито на бога, нито на царя – според думите на апостол Петра, който казва:
‘Бойте се от бога, почитайте царя’. Но като изслушаха височайшето слово, отдадоха се
на молитва заедно с други, които бяха със същия дух като тях. И тогава бог яви на
Философа славянските писмена и той като устрои буквите и състави [евангелската
беседа], пое пътя към Моравия, взимайки и Методия” (2,с.72).
Вижда се, че в ЖМ се повтаря по същия начин процедурата на молбата към
всевиждащия, на която той отвърнал като дал на Философа Словото (езика), въз основа
на което Константин създава азбуката. Анализаторът няма право да пренебрегва
условната формула „евангелската беседа”, с което авторът на житието дава да се
разбере, че са били започнати опити да се пише, като се ползва Кирило-Методиевата
писменост, а не, че е бил преведен конкретен християнски труд, наречен „евангелска
беседа”.
Обръщам внимание на един много важен факт – авторът или авторите на ЖК не
са отразили присъствието на патриарх Фотий в горната среща. Това в никакъв случай
не може да бъде случайно. Ако гледаме сериозно на важността, мащаба и характера на
начинанието, би трябвало да очакваме присъствието на патриарха на византийската
църква, като задължително. Още повече, многократно е изтъквана в славистиката
близостта между василевса и патриарха Фотий. Мога да обясня отсъствието на
последния, като намек за това, че срещата или не се е състояла, или поръченията не са
имали религиозно-просветителски характер.
По повод предположението на василевса, че Братята били владеели отлично
„славянския език” ще направя следния коментар: Впечатлява и озадачава лесното за
установяване в съдържанието на ЖК присъствие на слова произхождащи от
съществителното „славянин”. Както е известно това се дължи на липсата на такова
съществително в житието. Но там се говори за: писменост за моравците (по
подразбиране), „книги за славяните”, „славянски книги”, „славянски ученици” и накрая
в епизод, който е абсурден като възможна реализация – „отслужиха литургия в
църквата на свети апостол Петър на славянски език” (1,с. 62) и само още веднъж „И
пяха цяла нощ, като славословеха бога на славянски език,…”(1,с.62). С това искам да
кажа, че би могло да се говори в древните български извори условно за книги за
склавите и равнозначното „склавински” книги, но да се обсъжда отслужване на меса в
катедралната църква на Рим на езика на склавите е нелепо.
Ако гледаме на мнимата Моравска мисия, като на византийско начинание и
политическо поведение, следва да решим, че след кончината на Константин-Кирил и
василевса Михаил ІІІ няма никакво основание да мислим, че Методий и Учениците са
продължили да работят за фантомната М.м. Както ще се види по-нататък, те стават
верни служители на Римската курия. А да приемем, че епископското и
архиепископското служение на Методий е продължение на същата тази неуспешна
18

В превода е поставен неправилно предлога У, вместо ОТ, значението на което обяснявам обстойно понататък.
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славистка идея, е смешно след като ШБК няма нищо общо с властите в
Константинопол след 863 г.
3.2. Същността на мнимата Моравска мисия се определя от задачите,
поставени на изпълнителите й от византийския владетел и от възможностите,
които им е предоставил той със средствата за това
3.2.1. Същността на мнимата Моравска мисия според древните писмени
източници
В цитираната в т. 3.1. молба на Растица до императора на Византия от ЖК се
съобщава, че моравците се отметнали от езичеството и държат да се християнизират, но
нямат такъв учител, който да им обяснява на техния език истинската християнска вяра
и че в името на така посочената цел Растица поискал да му бъде изпратен епископ за
организиране и оглавяване на първите християнски общности, което свидетелства, че
все още моравците не са осъзнали християнското тайнство, т.е. не са били покръстени и
все още нямат функционираща християнска църква.
В ЖМ се повтаря молбата на Растица, като се мотивира с обстоятелството, че в
Моравия са надошли мнозина учители християни от италианците, от гърците и от
немците, които учат различно моравците.
Цитираната в двете жития молба на Ростислав ми дава повод да установя
известно формално различие. В ЖК се говори, че Растица моли за църковен служител –
епископ, вероятно за да оглави и организира православната църква в Моравия, което
не се потвърждава в ЖМ. Искането на Растица да му бъде изпратен епископ подсказва,
че евентуално покръстените славяни в неговото княжество нямат пастир. Ако приемем,
че податките за християнизацията на северните славяни са реални, т.е. че те са били
покръстени още около 830 г., трябва да признаем, че това е било сторено от
църковници под юрисдикцията на Римската църква. А те не биха оставили паството си
без наставници. Западната църква се нуждае от повече миряни не по-малко от
Константинополската патриаршия и цезаропаписта. Производно на изказаните
съображения е заключението, че молителят и според двете жития е владетел на
княжество, където християнската религия не е официализирана. Този анализ показва
недвусмислено, че езическата Моравия е Българска Моравия.
Авторите на ЖМ очакват от изпратения в Моравия учител да направи
необходимото за изгонването на чужденците мисионери, „учещи различно” моравците
и да наставя в истината неговите „прости” славяни, като им обяснява смисъла [на
Писанието].
В цитирания по-горе пасаж от ЖК за проведения между василевса и Константин
разговор Философът излага своето виждане, относно културната същина на княжеската
молба и я тълкува като желание на моравския княз да получи бъдещата му християнска
църква богослужебна книжнина на славянски език. В последвалите реплики се дава
категорична информация от василевса, че във Византия няма сведения да е
съществувала някога славянска писменост.
Хр. Кодов превежда израза „áóквĄ въ еçĄкь свои” с понятието писменост. Като
подхвърля риторичния си въпрос дали моравците имат писменост, Константин прави
предложение, което предизвиква съгласието на владетеля да създаде такава за
славяните. Формирането на писмеността предполага ползването на литературен
(писмен) език, чието изграждане е важна и трудна интелектуална дейност, която
включва не само натрупването на словесен фонд, но и граматикизиране на езика, и
изобретяване на фонетично съответстваща на езика азбука при езици с фонетичен
правопис. А когато става дума за език, необходим за превод на гръцки християнски
текстове, е необходимо да се преодолее неимоверно трудоемко усъвършенстване на
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базисния език, за да стане той литературен, поради словесното богатство на гръцкия и
сложността на неговите синтактични фигури.
Фактът, че преводачите превеждат думите на Философа като писменост,
показва, че той си е поставил цел да създаде граматикизиран език, който по показател
на лингвистичното богатство да съответства на религиозния език на гръцките свещени
писания, както и азбука за него. Няма съмнение, че тези цели не могат да се покрият с
възможностите на народния славянски говор в най-свободните представи на
славистиката, които още повече си противоречат с текста на житията.
ЖК: „Философът си отиде и според стария си обичай се отдаде на молитва,
заедно с другите си сътрудници” (1,с.57). Учениците на Кирил и Методий били според
славистите „излъчени от българските славяни”. Не съществуват никакви писмени
основания да се определя произхода на Учениците като славянски. Напротив, както за
Климент, така и за Наум съществуват много добре известните свидетелства, че са
българи (28,с.24). Освен това, в народопсихологията съществува неписан принцип за
стремежа на всеки водач да подбира сред сънародници си своите доверени сътрудници.
Проложно житие на Методий: „Когато Методий се върна в Константиновия
град (след мисията в Хазария – бел.моя) патриархът го посвети за епископ и го изпрати
в Моравия”(6,с.79). Очевидно авторите на житието са дали израз на решение на
патриарха да задоволи молбата на Растица. Не е било за тях проблем да влязат в
противоречие с ЖК.
Вижда се, че създателите на хипотезата за мнимата М.м. полагат усилия да
докажат, че Методий бил посветен за епископ и изпратен през 863 г. в Моравия с
религиозни задачи. За подобна религиозна дейност на Братята и на Методий в частност
между 863 и 867 г., няма никакви писмени свидетелства. Несъмнено цитираният от
Проложното житие на Методий текст, влиза в противоречие с официалната версия за
ръкополагането на Методий за епископ от папа Адриан II през 869 г. и по-късно за
архиепископ от папа Йоан VІІІ. На нас остава да решим фалшификат ли е това, грешка
на човешката памет или съзнателно изменение на разказа за мнимата М.м. в полза на
лансираната тук хипотеза за метафоричното представяне на реално извършеното от
великите основоположници на българската християнска писмена култура.
В историческата литература е изтъкнато достатъчно ярко, а и в житията е
перфектно разбираемо разказаното, че Братята са били ангажирани изключително с
преводите на християнска богослужебна книжнина от гръцки, посредством КирилоМетодиевата писменост, за да бъде засвидетелствано на Светия отец, че тя е достойна
да бъде използвана за богослужебни цели на християнското учение. Заедно с това,
Философът и брат му са могли да изследват в Моравия начина, по който младите
моравци са възприемали новия компилативен език и азбуката за неговото записване,
представени им с първите преводи на църковни служби.
Характеристиката на мнимата М.м. не може да се определи от записаните в
молбата на княза конкретни пожелания, защото тяхното осъществяване е функция от
създадените с решението на византийския император възможности.
В разговора между василевса Михаил ІІІ и Философа Константин не се уточнява
какъв точно би следвало да бъде езикът като елемент на писмеността. Славистиката
настоява, че в основата на езика на преводите стои народният говор на някое от
солунските славянски племена, преработен в процеса на преводите до писмен
(литературен) славянски език. Стратегията на Константин, обаче, е посветена на
целите му да създаде писменост за нуждите на обществената култура и на бъдещата
църковна дейност на целокупния български народ, както и за амбициите на неговия
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император От Бога цесáря Борис да се покръстят българите по обреда на Римската
църква в името на българското единение и независимост.
От цитираните текстове се разбира доверието, което е имал „царят” на
Византия към Философа и брат му. Въздържането му да конкретизира указанията си,
особено значимо за графиката на бъдещата „славянска” азбука и звуковото съдържание
на буквите й, разрешило на Братята да пренебрегнат гръцката азбука като
задължителен образец. При властващата тогава гръко-ромейска имперска мания за
уникалност и демонстрираното й самочувствие за връх на световната цивилизация,
подобно отношение на василевса към проблема е било напълно изключено.
Освен това, съгласието на Михаил III, ако е имало такова, да се създаде
славянска писменост, поставя върховната власт на Византия в позиция да поощрява
формално нарушение на триезичната догма. Знаем, че гръко-римската цивилизация е
предлагала или правила опити да налага навсякъде, където е могла своя опит и
цивилизационни постижения. Гръцките букви са в основата на латинските, а за
фонетиката на Кирило-Методиевия литературен език гърците са ги пригодили някъде
след X век за ползване от българите чрез компилация с някои от буквите на
руническата им азбука от тяхната писменост до 870 г. Тази смес от гръцки и рунически
букви, наречена след време кирилица, българите споделили век-два по-късно с
източните славяни и сърбите.
От житията се разбира, че василевсът не включва в групата на мисионерите
епископ, а искането да има сред тях запознати с езика на моравците той удовлетворява
като назначава за изпълнители на мисията Братята, които според него, вероятно
ползват народния славянски език, както всички солунски жители. И в двете
направления византийският император не съблюдава молбата на Растица – едно, че не
включва сред мисионерите както епископ, така и свещеник и второ – в Пространното
житие на Методий, респективно в работите ми „Кирил и Методий – творци на езика и
азбуката на преводите” и „Константин – Кирил е най-големият брат”
(diamandievsv.com) е направена обстойна разработка на фактите, че Методий е научил
славянския народен говор след двадесет и третата си година, когато между 841 и 851 г.
е бил архонт (войвода) на славянско племе, а за Константин се казва в ЖК неведнъж, че
не е знаел славянски и не го е научил. Това продължило до започване на преводите.
Дали в този сложен интелектуален процес Константин е научил в логичната степен
славянския народен говор, няма никакви податки. И защо всъщност би му било
необходимо това? В първия от посочените два трактата доказах недвусмислено, че
компилативният език на Кирил и Методий е бил създаден в съответствие с
лингвистичното богатство на гръцкия християнски език преди началото на преводите.
Като се съпоставят исканията в молбата на Ростислав с решенията на василевса
да даде на мисионерите възможности да действат в Моравия се установява, че авторът
на ЖК е изравнил задачите, поставени на Кирил и Методий от византийския император
за мнимата им мисия там с постигнатите от тях творчески резултати при създаването
на компилативния Език на единението на българския народ и с изобретяването на
фонетично съответстващата му азбука. Този оригинален подход идва да обоснове
идеята, че ЖК и ЖМ реално отразяват българското дело на Кирил и Методий,
представено по един завоалиран начин, чрез сложен метафоричен разказ. Авторите на
житието са използвали това подобие, за да представят стоящите пред творците
поръчения за постигане на целите на ЗАВЯРАТА за единение на българите, чрез
придаване на хомогенен характер на народопсихологията им с един език, една вяра и
вярност към един вожд. И всичкото това далече от византийските усилия за налагане на
културно, религиозно и политическо влияние върху българите.
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С липсата на свещеници в екипа на Философа Константин авторите подсказват,
че реално не се е очаквало от тях да правят покръствания и да свещенодействат, т.е.
задачите на ШБК, са имали друг характер – завършване на Кирило-Методиевата
писменост и направа на преводи за целите на визитата при папата. Няма преки или
косвени свидетелства да е искал Растица от Византия изпращането на редови
свещеници в Моравия.
От предадената в ЖК и ЖМ молба на моравския княз Ростислав (Растица) може
да се каже, че както формулираните в разговора задачи и предоставените за
изпълнението им от владетеля възможности, мнимата Моравска мисия е
организирана от византийската власт църковно-религиозна и културна помощ на
Моравия, с изпълнението, на която са били натоварени Философа Константин и
брат му Методий. От тази характеристика на мисията произтича разбирането, което
определя Братята като византийски църковни мисионери, носители на нова славянска
култура.
За осъществяването на тези цели не са били създадени от организатора на
мисията реални условия, което поставя под основателно съмнение посочената й
формула и това ни подтиква да си мислим за някакъв друг прикрит характер на
дейността на Братята.
3.2.2. Същност на съчинената от славистиката Моравска мисия според
видни нейни привърженици
За оценка на въобразената от славистите „мисия” на Братята, наречена
Моравска, ще извлека текстове от посочените в предговора работи на апологети19 на
настанилата се в основите на историографията на българите и на техния език и култура
славистика.
Ст. „Моравска мисия”: „МОРАВСКА МИСИЯ – исторически най-важния
период в живота и обществената дейност на Константин-Кирил и Методий, протекъл
във Велика Моравия и Панония (863-885)”(52,с.732). Подобна категорична констатация
е твърде лекомислена след като няма данни да са били славяните директно
облагодетелствани от обществената дейност на Константин-Кирил и Методий,
протекла във „Велика” Моравия и Панония в качеството им на византийски мисионери.
Освен това тази дейност е резултирала език и азбука невярно квалифицирани от
славистите като славянски, поради некачествени научни изследвания20. Не се разбира
защо авторът нарича страната Велика Моравия, а мисията е само Моравска.
Основното ми противоречие с автора се съдържа в постулата, поставен в увода
на статията му, когато все още не е определена същността на тази съчинена мисия и
участието на Братята в нея.
Пак там: „По вложения в нея замисъл, тя е пратеничество на Византия с
религиозно-политически задачи (курс. мой). Продължителното пребиваване на
виз.мисионери във Велика Моравия обаче, както и бързото включване на Константин
Философ и Методий в решаването на вътрешните проблеми на западните славяни
придават на мисията още в самото й начало слав.дух (курс. мой)” (52,с.732).
Продължителното пребиваване на Братята от три и половина години в Моравия е
описано сдържано в житията. Там няма податки да са се включили те в решаването на
19

Защитници, страстни привърженици на някакво учение, идея (13,с.31).
Според славистиката езикът на преводите е усъвършенстван в процеса на самите преводи народен
славянски говор, което опровергах в „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на преводите”. Там
доказах, че езикът на преводите е компилация от българския и от говорите на български славянски и
тракийски племена, наричан от мен Кирило-Методиев литературен език, означаван с КМле. Азбуката на
този език, Глаголицата, не е азбука на народния славянски говор, както твърдят славистите.
20
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вътрешните проблеми на княжеството, поради което изтъкването му от Г.Сотиров е
само необосновано предположение, което не показва по никакъв начин проява на техен
славянски дух. Какво в същност значи „слав.дух”? Готовност за саможертва в името на
славянството ли? Но нали според същия Сотиров Константин и Методий са там като
византийски мисионери, за да работят за създаване на зависимост на западните славяни
от Византия? За какъв славянски дух става дума? Или те работят за поставянето на
„западните” славяни под гръцка зависимост в името на дълбоката си привързаност към
тях. Самата Св. Николова използва малко по-долу израза „налагане на виз. влияние
във Велика Моравия”. Нищо хубаво не се получава когато някой ти налага влияние!
Пък, ако ще и да е „приятелско”. Ние българите познаваме добре „приятелското
влияние” на братята славяни.
„Несъмнено е, че М.м. е подготвена и започва като християнска мисия (курс.
мой)” и веднага след това Сотиров продължава: „Християнството е разпространено в
Моравия (става думна за северната словашка Моравия– доп. мое) още от 20-те години
на IX век (това показват археол. проучвания на строителството на първите
великоморавски църкви)” (52,с.732). Твърдението на Г. Сотиров, че моравският княз
бил молил за помощ за християнизирането на неговите северни моравци през 862
г., е повод за сериозно недоверие към неговата теза, след като според същия Сотиров
християнството е разпространено в Моравия още от 30-те години на IX век.
Сотиров внася проблем с: „…корените на Кирило-Методиевото дело и поточно културните импулси на М.м. (курс. мой) трябва да се търсят на Югоизток в
културните взаимоотношения на Византия с нейните слав. съседи на Балканите, и то
предимно със славяните от т.нар. бълг. група” (52,с.734). Както се вижда авторът се
доближава плахо до дълбоката същност на българската идея в поведението на Братята.
Искам да разясня на читателя, че в израза „славяните от т.нар. бълг. група”
славистиката, вероятно разбира славяните, които са поданици на Българската империя
или може би славяни близки родственици на измислените от славистите
„древнославяни-българи”. За да може да се търсят някакви културни взаимоотношения
на Византия със съседни славянски общности, би трябвало тези общности да имат
представителство, потребности и средства за осъществяването на културно
потребление. Невероятно е да са могли гърците да имат преки контакти с български
славяни, освен с намиращите се в западните български територии княжества.
Очевидно, квалифицираните от Сотиров в молбата на Ростислав задачи като
„религиозно-политически” и самата мисия като „християнска”, са замръзнали в
сферата на пожеланията на Растица, поради факта, че василевсът не е назначил сред
мисионерите духовни лица, които да ги осъществят. Добавката „политически”, за
задачите на мисионерите в Моравия, говори за отклонение на автора от класическата
формула, изразена в определението им в житията.
Сотиров продължава: „…Константин - Кирил и Методий във Велика Моравия
…осъществяват практически своята идея за разпространението на слав. писменост и
култура, като същевременно участват в решаването на въпроси с политически
характер. Големите филологически заложби на Константин му позволяват да развие
започнатото още преди мисията дело за изграждането на литературен слав. език….Тази
преводаческа и литературна дейност на братята веднага придобива политическа
насоченост с оглед на въвеждането на богослужение на слав. език”(52,с.735).
„В Панония братята остават около 6 месеца, от началото на 867. Там те също
развиват политическа и културна дейност - …”(52 с.736). Авторът не се обосновава и в
това си твърдение. Достатъчно е било да разшири многообразието на активността на
Братята сред „западните славяни” чрез голословни твърдения. Така на масата стои
самотно и недоказано някаква си политическа дейност на Братята в Моравия и
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Панония, извършвана в посочения вече период от време. Във всичко, което може да се
прочете в древните свидетелства по въпроса няма да се намери и ред, посветен на
политически преговори с моравския княз или с кана на българите Коцел и за
постигнати при това резултати, освен съобщения за направени определен брой преводи
от християнска гръцка книжнина.
Ст. „Методий”: „…без съмнение Михаил ІІІ е гледал на Моравската мисия
като на средство за налагане на виз. влияние във Велика Моравия (курс. мой)”
(44,с.638). Тъжно е да се мисли, че автори, които във всичките си творения славословят
великия славянски дух и жертвоготовност на творците Кирил и Методий с лекота
признават, че Братята реално са работили за „налагане на виз. влияние във Велика
Моравия”, което, поради високата си култура, са разбирали прекрасно.
Ст. „Константин-Кирил Философ”: „Само важни политически обстоятелства
са могли да я (Византия-доп.мое) накарат да позволи създаването на слав.писменост и
то за нуждите на западните славяни”(29,с.394). Разбираемо е политическото
съображение на византийската власт, разкрито от П. Динеков, но нима управляващите в
Константинопол не са си давали сметка, че новата писменост ще възбуди
националистически настроения и сред балканските славяни, в което число трябва да се
включат и българите? Или, може би, Михаил ІІІ не е третирал българите като славяни?
От ст. „Методий”: „В същото време той (Ростислав–доп.мое) очевидно е
преценявал, че дошлата от Византия слав. писменост не би могла да доведе до
църковна и политическа зависимост (курс. мой) и за това се обръща без колебание
към Михаил ІІІ”(44,с.639). Този текст би следвало да се разбира като съобщение, че
Растица се е обърнал с молбата си към Михаил ІІІ след трезва преценка, според която
писмеността, дошла от Византия не би могла да доведе до културна, църковна и
политическа зависимост на неговото княжество от Източната Римска империя.
Следователно, преценката на Ростислав носи съответната отговорност.
Казаното с тези редове от Св. Николова говори за предсрочно дадено от Растица
доверие на политическите действия на Михаил и здравия практицизъм на
цезаропаписта21, целящ да наложи византийско влияние над всички близки и далечни
съседи и в т.ч. над моравците.
Пак там: „В използването на слав. език и писменост в църковната практика
(курс. мой) княз Ростислав несъмнено е виждал средство за славянизиране на
църковната институция и откъсване от франкското влияние,…”(44,с.639). В
разсъжденията си авторката оценява ролята на славянската писменост за откъсване на
моравците от франкското влияние. Тази роля за съхранение на моравската
независимост може да е била реална, но Растица не е отворил и дума за нея в молбата
си, още повече, в древните писмени паметници не са обосновани такива негови
предварителни преценки. В предположенията на Св. Николова липсва едно, което е
твърде деликатно. Имам предвид дали „славянизирането на моравската църковна
институция” дошло от Константинопол нямало да замени франкското влияние с
гръцко. Трябва да отбележа, че авторката не внася яснота върху разбирането си за
славянизиране на моравската църква, която види се била латинизирана. Дали
произнасянето на богослужението на славянски диалект би славянизирало църковната
институция?
За невъзможното желание на василевса на Източната Римска империя да се
създаде език и азбука на едно огромно подчинено в рамките на империята население
пише един млад руски учен Максим Медоваров. Значимостта на изначалната азбука за
сигурността на държавата на всеки народ историкът ни обосновава с важни съобщения:
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„…през 1935 г. Сталин наредил да започне връщане към кирилицата на почти всички
езици в Съветския съюз” …. „Така десетки езици получават писменост, която ги
обединява с руския културен свят и практически за първи път ги включва в единното
евразийско информационно пространство”(40а, с.3). „По инициатива на Владимир
Путин през 2003 г. бе приет закон, който разрешава за официалните езици на
републиките в състава на Руската федерация да се използва само кирилската
графика”(40а, с.3). За читателя ще добавя, че и Медоваров не знае как точно да
наименова понятието „писменост” и го е заменил с азбука.
„Виз. император удовлетворява искането на Ростислав и натоварва с
отговорната задача Константин и М.22(Методий-доб.моя) (курс. мой)” (44,с.637). Св.
Николова възприема решението на византийския император да изпрати Братята и
Учениците им като удовлетворяване на молбата на княза, но ако това е формална
положителна позиция на византийския владетел, тя по същество не отговаря на
конкретните искания на Растица. Обръщам внимание на подобни неточности във
възприемането на базисните текстове, защото те изхождат от авторитети, които
диктуват разбирането на българското минало, съдържащо се в древните писмени
паметници.
Ако присвием очи и се вгледаме в невидимото, сигурно ще открием, че цялата
сага на мнимата М.м., афиширана от славистиката, свидетелства, с някои изключения,
за Кирило-Методиевото дело, което се изразява на първо време в създаването на езика
и азбуката на преводите, за което стана дума по-горе. Тази писменост следва да бъде
наречена писменост на Кирил и Методий – станала държавна, църковна и народна в
България през 893 г.
Посещението пък на Философа Константин и Учениците при папа Адриан II,
уредено от От Бога цесáря Борис, е да се получи от Светия отец подкрепа за развитие
и разширение на започналото през 866 г. съдействие на Римската катедра за
християнизирането на Българската държава и одобрение на Философа Константин за
предстоятел на новата църква след отхвърлянето на предложената от император Борис
кандидатура на кардинал Формоза.
В обобщение на извлечените до тук цитати от статии на някои известни
слависти в Кирило–Методиевската енциклопедия мога да формулирам слависткото
виждане за Моравската мисия по следния начин:
Моравската мисия е организирано от византийската власт пратеничество сред
западните славяни в изпълнение на молба на моравския княз Ростислав за църковнорелигиозна помощ, което е било възложено на Философа Константин и Методий.
Тази така наречена Моравска мисия е определена от славистите като:
- пратеничество на Византия сред северните славяни за оказване на църковнорелигиозна помощ;
- пратеничество на Византия сред северните славяни с религиозно-политически
задачи;
- мисия в процеса на която Братята са взели участие в решаването на въпроси с
политически характер;
- мисия с проявен още в началото й славянски дух, изразил се в
продължителното пребиваване на виз.мисионери във Велика Моравия и бързото
включване на Константин Философ и Методий в решаването на вътрешните проблеми
на западните славяни;
- християнска мисия, в помощ на покръстването на моравците;
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- мисия, чиито културни импулси се изразявали в културните взаимоотношения
на Византия с нейните славянски съседи на Балканите, и то предимно със славяните от
т.нар. бълг. група;
- мисия, на която Михаил ІІІ е гледал като на средство за налагане на
византийско влияние във Велика Моравия;
- мисия, предполагаща създаването на славянска писменост и то за нуждите на
западните славяни;
- византийска мисия, за която Ростислав си е мислил, че дошлата чрез нея
славянска писменост не би могла да доведе до църковна и политическа зависимост на
племето му;
- мисия, за която Ростислав е вярвал, че ще донесе използването на славянски
език в църковната практика като средство за славянизирането й и откъсване от
франкското влияние;
- мисия във „Велика” Моравия, където Братята участват в решаването на
въпроси с военно-политически характер;
- мисия, позволила на Константин да осъществи и в Панония политическа и
културна дейност.
Посочих многократно, че доказателства за почти всички написани не
съществуват, което ги поставя в категорията
на измислиците. Разбирам, че
обществено-политическите условия в една конкретна обстановка предполагат
определени банални или традиционни политически ходове от властниците, но
основанието да очакваме правдоподобност на тези очаквания се носи най-вече от вярно
изложените обстоятелства. В нашия случай базисната обстановка около Братята,
тяхната дейност и връзките им с От Бога цесáр Борис е пренебрегната в житията и от
българските слависти, което прави правените от тях допускания безпочвени. В
изказаните от цитираните слависти мнения се вижда широка гама от противоречащи си
определения на поставените задачи пред назначените мисионери, липсват обосновки за
възможната за осъществяването на извършената подготовка, няма единно мнение за
същинския характер на тази мисия.
Всичко това свидетелства за нереалната постановка на мисията, изложена в
житията и възприета безкритично, или по-точно, без съответен задълбочен анализ от
славистиката, с което е приглушено вярното звучене на Пространните жития.
Елементарният анализ на създадените от василевса възможности за
удовлетворяване на молбата на Ростислав показа, че такива не са предоставени на
изпълнителите. Самият този факт е доказателство за липсата на обективни
предпоставки за осъществяването на обсъжданата до тук религиозно-културна мисия.
3.2.3. Същност на мнимата Моравска мисия според официалната българска
историография
От „История на България”: „Независимо от обстоятелството, че Кирил и
Методий и техните ученици, готвейки се за своята просветителска мисия, имали
предвид главно българските славяни, заселени във Византийската империя и в
пределите на българската държава, конкретната историческа обстановка
и
намеренията на византийската дипломация променили насоката и развитието на
тяхната дейност (курс. мой)” (36,с.246). По-горе направих опит да обясня израза
„български славяни” като поданици на Българската империя или може би славяни близки родственици на измислените от славистите „древни българи-славяни”. Тук в
„История на България” намирам, че български славяни са обитавали както Българската
държава, така и Византия. От това произтича извода, че за историците – слависти е в
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сила алтернативното ми предположение, т.е. „български” са славяните от България и
Византия не защото са поданици на българския владетел, а са такива по произхода си.
Освен това, представеният цитат признава нещо основополагащо – Братята и
Учениците им имали като изначална цел „просветителска мисия” сред българските
славяни. Историците обаче, не конкретизират организатора на тази мисия и в каква
посока е била направена промяната на целите й. Престижът на авторите налага да
приемем тезата, че те не са пожелали или не са могли да посочат реалния инициатор на
културното дело на Кирил и Методий, както и определената в крайна сметка от
василевса цел на мнимата М.м.
Това е мост между българската същност на делото на Братята и случилото се
през 893 г. на Преславския държавен събор, когато и където Кирило-Методиевата
писменост станала българска, а контактите на Философа Константин с папа Адриан ІІ
през периода 868–869 г. в Рим довели до приемането от българската власт и от
българите на юрисдикцията на Римската църква, и като функция от това - помазването
на първия български патриарх Климент Български от кардинал Хонорий по поръчение
на папа Формоза23.
И още: „Междувременно през 861-862 г. бил изграден българо-немски военнополитически съюз, насочен срещу Великоморавия и разбунтувалия се против баща си
крал Людовик Немски маркграф на Източната марка Карломан…За да неутрализира
немското църковно и културно проникване и да се противопостави на създадения
българо-немски военно-политически съюз княз Ростислав потърсил помощта на
Византийската империя”(36,с.246). Авторът ни казва, че Ростислав е потърсил военнополитическо сътрудничество за защита на княжеството и от тук, че на Братята е било
възложено да го изградят.
От извлечените от посочената История на България цитати се разбира
недвусмислено, че поръчаното създаване на Кирило-Методиевата писменост е било
заменено с военно-политическите задачи на изпратените в Моравия, прикрито в
житията и от славистите с религиозно-просветителски характер.
И какво е учудването, когато прочетем, че изборът на византийския император и
на патриарха (в житията не е фиксирана роля на патриарх Фотий при вземане на
решенията по повод молбата на Ростислав) „…паднал върху братята Кирил и Методий,
които … при активната помощ на своите ученици … се заели през 862-863 г. усилено с
превеждането на богослужебната литература от гръцки на славянски език” (36,с.246).
След кратък размисъл се убеждаваме в свръхестествените възможности на Светите
Седмочисленици, които след като получават от василевса поръчката да създадат
славянска писменост (език и азбука за нея) през 862 г., се заели едва ли не мигновено
още „през 862-863 г.” с превеждането на богослужебна литература от гръцки на
„славянски”. В тон на коректност ще призная, че според славистите създаването на нов
език не било необходимо - за целта Братята и Учениците имали на разположение
народен славянски говор. Ако пък тази възможност се оспори с мнение, че народният
говор далеч не може да покрие лингвистичните потребности на гръцките текстове,
славистиката разполага с великолепен изход – преводачите ще обогатят в процеса на
преводите и ще модернизират народния говор до необходимото за случая ниво и така
от преводите ще се получат два отлични резултата: съвършен славянски език и
великолепни преводи на славянски.
Въз основа на представените цитати можах да формулирам две определени от
авторите на „История на България” характеристики на мнимата Моравска мисия.:
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- просветителска мисия – като прикритие и
- като основна цел - изграждане на военно-политическо сътрудничество
между Моравия на княз Ростислав и Византийската империя, в противовес на
съществуващия вече военно-политически съюз между Людовик Немски и Борис І.
Какво е било действителното мнение на историците за същността на мнимата
М.м. при сътворяването на цитираната „История на България”(1981) не съм в състояние
да определя. Предоставям това на читателя.
За пълнота ще добавя становището на Г. Бакалов и Пл. Павлов, изложено в
„История на българите”(2003): „…съюзът между Людвик Немски и княз Борис
застрашава Великоморавия, поради което Ростислав потърсил помощта на Византия”
(35,с.240,241). С тези слова други български историци 22 години по-късно изказват
становище, че молбата на Растица е имала единствено военно-политически характер.
3.2.4. Контрапункт за същността на формулираната до тук мнима Моравска
мисия
Вече са отразени мненията на слависти и историци за характера на мнимата М.м.
Обективната историография на обстановката на Балканите във втората половина на IX
век създава предпоставки за оценка на международните отношения в казания регион по
друг начин. Става дума за следното:
В Долна Панония е имало значително славянско население, търсещо начин за
сближаване с Моравия на Растица. То не се е нравило на франките. Прояви могат да се
намерят около 862 г. За да подчини Моравия, разположена по поречието на р. Тиса и на
изток от нея, северно от Белград, съответно от р.Дунав, Людовик Немски се ориентира
към съюз с българите.
„Съюзът на кан Борис с източните франки пряко засяга интересите на
Великоморавия, която на свой ред търси помощ от Византия (862-863)”(35,с.225).
От приложените информации се прави елементарния извод, че именно периода
между 861/2 и 864 г. е наситен с действия на застрашения от Людовик Немски
Ростислав да потърси помощ от византийския император. Не може да има съмнение, че
формулираната на бърза ръка задача на определените за изпълнение на мисията Братя
подменя реалната цел на Михаил ІІІ да се уговорят условията на византийската помощ
за Растица. Такава помощ не е била на дело договорена, поради прекъснатите
отношения между Философа Константин и брат му с византийската власт, резултат от
бягството им през юни 863 г. от Византия.
Ако съдим от последвалата военна интервенция на Михаил III в България през
ноември 863 г., от съдържанието на мирния договор за Дълбокия 30-годишен мир и от
пълното игнориране на Братята от византийските хронисти цели 200 години, не можем
да очакваме, че те са продължили след юни 863 г. да бъдат изпълнители на мнимата
културно-религиозна Моравска мисия на византийския император.
Едно от категоричните мнения на представителите на славистичната наука е на
Ана Стойкова: „Може да се предполага, че обръщението на Р.(Ростислав-доп.мое) до
имп. Михаил ІІІ е съдържало и молба за военно-политическа помощ, тъй като по това
време целостта и независимостта на Велика Моравия са заплашени от сключения
между Лудвиг Немски и бълг.княз Борис І военен съюз (862), който цели подялбата й”
(55,с.492). Бих искал да отбележа, че славистките адепти отстояват твърдо и упорито,
че българските владетели Борис (с изключение на периода 863-870 г.) и Симеон, които
по силата на техните наследствени права след великия Омуртаг са императори От Бога
са наричани в цитата князе, което е обидно за българското съзнание.
Изводът от всичко това е един: Молбата на Растица е за помощ против
евентуална военна агресия на германците и нищо друго. Ще повтарям: житията на
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Кирил и на Методий са разкази за истинското дело на Братята за консолидирането на
българите чрез един всенароден език, една обща вяра и в името на един вожд.
Съобщението за дадената от Растица на Людовик Немски през 864 г. васална
клетва, говори за определено напрежение между немското кралство и Византия, като
съюзник и опора на моравския владетел. Логично е да си мислим, че молбата на
Растица към Михаил е била израз на страховете му от немците, а желанието му да
бъдат изпратени от василевса потенциален високопоставен служител в Моравия е било
именно за военно-политически преговори. Несъмнено въпросният служител е бил
определен като църковен, за да бъде в съответствие с характера на формално исканата
културно-религиозна помощ.
3.2.5. Обобщение на различните становища за мнимата Моравската мисия
Представените до тук характеристики на мнимата М.м., направени въз основа
на данни от трите групи източници, са така разпръснати върху полето на научната
правдоподобност и толкова отдалечени от документираното в житията, че
представляват великолепен мотив да се обяви версията за съществуването й като
несъмнена измислица.
Не е трудно да се види липсата на строго и обосновано дефиниране на
обсъжданата съмнителна византийска мисия сред западните български славяни през
втората половина на IX век. Установих недвусмислено, че авторите на Панонските
легенди са представили в тях делото на Кирил и Методий за укрепването на
българската независимост, завоалирано като византийска мисия за култивиране и
християнизиране на славяните от Българска Моравия. Панславизмът я прегръща и
прави неистови опити да й даде достоверност, като насочва целите й на север, за да я
превърне в общославянска.
В обобщение на дадените варианти на дефиниция на „Моравската мисия” мога
да изкажа предположението, че ако е имало някакви опити за намеса на Византия в
проблемите между Източното немско кралство и Българската империя за овладяване на
правещите опити да се еманципират български моравски славяни, те са могли да бъдат
по това време единствено във военно-политическата област.
За да могат да използват международната обстановка за своите цели, авторите на
житията съвсем удобно са подменили истинските мотиви за контактите на
византийските власти с моравския княз, като са ги оформили като културно-религиозно
сътрудничество, което хем приляга на истинското дело на Братята в полза на България,
хем се дава израз на съхранената военна тайна. В крайна сметка може да се каже, че
вероятно проблемът, породен от приемането на християнството от българите е
направил василевсите по-снизходителни към Борис.

3.3. Подготовката на Философа Константин за изпълнение на
византийска Моравска мисия сред „западните” славяни
3.3.1. Създаване на писменост и преводи
По-долу ще разгледам божествената воля да се даде на Константин новия език,
за да състави той по него азбуката, която последователност следва да ни покаже, че
азбука може да се изобрети единствено върху фонетиката на лексемите и изговора на
граматичните фигури на езика. А тезата, че народният славянски говор е била
необходимата и достатъчна база за съставянето на буквите можем да приемем само,
ако писмеността на Кирил и Методий е била предназначена единствено за младите
моравци на Ростислав, а не и за превод на философските трудове на гръцката
християнска литература. Така, че да гледаме на съставянето на „първата славянска
азбука” въз основа на народен славянски говор и после да се усъвършенства този говор,
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превръщайки го в модерен литературен език, премълчавайки за задължителното при
това развитие на азбуката, значи да изградим една изопачена представа за
езикознанието.
В публикувания в сайта ми diamandievsv.com трактат „Кирил и Методий –
творци на езика и азбуката на преводите”, доказах, че до времето на отпътуване от
Византия Братята не са завършили никакъв конкретен превод. Следователно, не само,
че в процеса на превеждането не е могло да се изгради жизнен език, но и формално
погледнато липсата на какъвто и да е завършен във Византия превод свидетелства
според самата славистка идея за също така и незавършен език.
От текста на ЖК се разбира, че при заминаването на Братята за Моравия (която
и да е тя), те не са имали очакваната за нуждите на мисията готовност и в т.ч.завършен литературен език, респективно, на база на Глаголицата писменост и готови
преводи на най-необходимата богослужебна книжнина24, която би могла да бъде
използвана като учебно средство за подготовката на славянските свещеници да работят
с Кирило-Методиевата писменост. Това са свидетелства, които доказват, че
отпътуването на Братята от Византия е било направено импровизирано и
преждевременно спрямо поставените пред мисията задачи и поставят знак на съмнение
върху легендата за Моравската мисия, дори и да не бъде тя доказано отхвърлена.
Давам си сметка, че от гледна точка на настоящата работа, е добре да отделя
внимание на делото на великите българи. В този смисъл тук ще разгледам определени
принципни постановки, свързани със създаването на КМле и производната от него и
създадената за него азбука – Глаголицата и по този начин ще потвърдя или отхвърля
версията Моравска мисия.
Може би ще се повторя до известна степен с работата си под наименование
„Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на преводите”, но развитието, което
претърпявам с разработката на настоящия трактат провокира предизвикателства, които
не мога да пренебрегна. Реално изследванията в посочената статия и статията „Преки
доказателства за българския произход на Кирил и Методий”, и настоящият трактат
„Били ли са Кирил и Методий на византийска мисия сред западните славяни”
представляват една трилогия, обединена от идеята да сa Братята творци на езика на
Единението на българската нация и неговата културна писменост, да са те
основоположници на българската християнска култура и радетели на покръстването на
българите под покровителството на Римската катедра.
Славистиката, в своята неоспорима власт над българската историография, е
създала редица проблеми, които мога да обобщя по следния начин: По най-безпардонен
начин е пренебрегнат проблема с българския произход на Братята; полагат се
неимоверни и ненаучни усилия да се доказва в разрез със съдържанието на Житията
някаква тяхна преданост към славянството (в онзи исторически момент за славянска
идея не може да се говори); лансира се небивалицата да са извършени преводите на
комплицираната гръцка християнска книжнина на народния говор на някакво солунско
славянско племе и посредством създадената от Константин Философ азбука, която е
била фонетично съответна на казания говор; Братята и Учениците са създали нов език в
процеса на самите преводи, но този език няма според славистиката творци.
Искам да ангажирам вниманието на четящите настоящето повествование, като
отбележа, че според теорията на славистите би трябвало да очакваме да получим нов
24

Както вече се разбра, славистиката приема създаването на литературния език от Братята в процеса на
преводите. Следователно липсата на достатъчно преведена християнска книжнина е свидетелство за
незавършен литературен език, което не може да бъде по време определено. Този факт основателно
противоречи на тезата на славистите за начина на изграждане на писмения език на основоположниците
на българската християнска култура.
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език от превода на всяко едно поредно по богатство на лингвистичния речник
християнско творение.
Според ЖК, Константин в разговор с византийския император Михаил III
получава мълчаливо съгласие да създаде писменост на моравците, поради факта, че от
византийските власти „не е бивало намерено такова нещо”, което говори за липса на
материални свидетелства, които биха представлявали писани с някакви букви текстове
на славянски говор.
Важни за доказването на моята теза са съобщенията, че на Константин липсват
всякакви познания за славяните и за техния духовен живот („стига да имат писменост
на своя език”- означава, че той не знае нищо за това). Изразът „áóквĄ въ еçĄкь свои” е
преведен от Хр. Кодов с писменост, защото според славистиката, тези които ползват
някакъв говор, диалект или език, за да се сдобият с писменост им трябват само и
букви, но не и задължително предхождащото го изграждане на писмен (литературен)
език. А този израз следва да се разбира като „букви за своя език”, т.е. авторът на ЖК,
освен че определя задачата на Константин, посочва и последователността на
сътворяването на езика и азбуката му и връзката между тях. Написаното от Динеков, че
Братята „…започнали своето голямо дело – създаването на слав.азбука и писменост”
(29,с.402) е в противоречие с превода на ЖК и с моята дефиниция на понятието
писменост. Понеже няма официално разбиране на термина, бихме могли да решим, че
П.Динеков влага в „създаването на слав.азбука и писменост” изработването на азбука
за фонетичните потребности на някакъв говор или език, след което, в случая с
преводите на Константин Философ, следва неопределена процедура за създаване на
култивирания славянски език. Това последното, според същия автор, ставало в процеса
на самите преводи от гръцки, което обаче, неизбежно би формирало мащабни промени
в изначалния език, съответно в изобретената вече към неговото начално състояние
азбука. Което прави представата на славистите за Кирило-Методиевата писменост
нереалистична.
Пренебрегнатата от кирилометодиавистите научна постановка за създаването на
писмеността на Кирил и Методий, изложена в ЖК, е изразена от триезичниците в спора
им с Философа Константин във Венеция през 867 г. Тя гласи: „Кажи ни, човече, как ти
измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не е изнамирал
[такива книги]-… Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави бог с книги:
еврейски, гръцки, латински” (1,с.59).
С първото изречение от цитата авторът на ЖК дава да се разбере, че Философът
е създал писмеността, т.е. писмения език и азбуката „за славяните”, за да пише книги за
тях. А без писмеността писаната реч, т.е. книгите, са немислими. Във второто
изречение декларацията на император Михаил, че славянска писменост не е била
известна в Източната империя се разширява с твърдението, че това е валидно и за
западната православна Европа. И най-същественото от свидетелството на
триезичниците: Да се слави Бог с книги ще рече, че за да се създадат такива книги,
трябва да съществува писмен език и азбука на и за този език. А с признанието на
триезичниците за „измислените” от Константин книги „за славяните” е обявено
именно, че той е създал нови език и азбука, за да ги напише.
Динеков и съидейниците му не са забелязали този пасаж от ЖК и естествено не
са го коментирали. Но пък отделят внимание на добавените в Италианската легенда
подробности, отнасящи се към обучението на учениците, дадени на Константин от
Растица за обучение. „ …братята учили децата да четат и пишат. Безспорно, това било
обучение на слав.език и на глаголица” (29,с.411).
Тази извадка поражда въпроси. Защо Константин ще учи славянчетата на
славянски език, очевидно ползвайки за целта направените в Моравия преводи на „целия
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църковен чин” от гръцки, след като според самия Динеков езикът на преводите е
народен славянски говор. Трябва да се съгласим, че езикът, на който са били написани
при преводите християнските служби, използвани от Константин за обучението на
славянчетата, не е бил славянски, защото при преводите народният славянски говор е
бил преобразуван до неузнаваемост, и в т.ч. чрез многократното увеличаване на
неговия речников фонд и чрез изграждане на граматика, която не би могла да бъде едно
към едно славянската граматика. От това следва, че езикът на преводите не е народният
славянски говор на солунските племена, а писмен (литературен) език, съответстващ по
богатството на речниковия си фонд на гръцкия християнски език и с граматика
изградена от чужди заемки, подобни на гръцките. И елементарният извод, според който
перфектното владеене на такъв говор от преводача не би могло да се отрази върху
съвършенството на народния славянски диалект на преводите.
Не може да се оспорва, че основен компонент на гръцката външна политика на
Балканите е противоборството с българите. Империята на българите от Крум насетне
добива сила и неподозирано величие до степен да бъде в помощ на Византийската
империя за съхраняване на нейната независимост при защитата й от араби и от
войската на Тома Славянина. Тези факти правят отношенията между Византия и
България твърде деликатни и византийската мания за величие и уникалност неизбежно
е създавала предпоставки за отхвърляне на всякакви идеи от византийските власти да
бъде култивиран българският народ като му се създаде писменост. По този начин се
създава една пълна несъвместимост между стремежите на панславизма да докаже, от
една страна, славянския произход на българската нация и от друга, да заобиколи
България и нейния народ в сагата наречена от мене „мнима Моравска мисия”.
Не е ли твърде странно внушението, за безграничната преданост на Философа
Константин към славянството с пълното пренебрежение към „славянското” население
на Българската империя при намеренията на василевса Михаил III да създаде
писменост за славянството. Ще бъда конкретен: според славистиката Михаил III
организира интелектуалните усилия на Братята да подготвят писменост за славянското
население на северната Моравия от 10 до 20 хиляди жители, намиращо се на 1540 км.
по съвременните пътища от Константинопол, а пренебрегва българите. Василевсът не
си ли е давал сметка, че тази писменост ще бъде приета в крайна сметка и от българите,
за да се стигне до амбициите на Симеон да повтори Александрийската библиотека с
интимната амбиция на нейните управляващи да съберат знанието на света.
Подобни въобразени намерения могат да имат само отрицателен имперски
импулс сред ромеите, т.е. Моравска мисия не е могла да съществува в представения от
житията модел. И от тук:
Възможната принадлежност на българското племе към славените би било
задължителен мотив за византийците да не допуснат създаването на оригинална
писменост за тях! Следователно сме поставени пред дилемата или, че ромеите са
загубили политическия си инстинкт, или, че за тях българите не са били славени.
Това елементарно съждение не е продукт само на моите размишления.
Стотиците учени, които са отдали енергията си за славянофилството, са го разбирали,
но не са желали да си го изкажат високо и ясно, защото е трябвало да си признаят, че
ако българите са говорили по Борисово време езика на славяните гърците не биха
съдействали на Братята за създаване на писмен език и азбука на „славяните-българи”.
Такива чудеса не се случват в политическия живот на империите! Пък и не само на
империите! Следователно, написаната в Панонските легенди част от събитията,
наречени М.м. е чиста и целенасочена измислица, подета и раздухвана след векове от
славянската вече конкуренция на българската държавност и културното българско
величие от IX и X век.
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И както всеки трезво мислещ логик разбира, гърците в крайна сметка
коригираха пропуска си от IX век и ликвидираха два века по-късно българската
оригинална азбука - Глаголицата25, заменяйки я с кирилицата.
Славистиката излага и защитава предано тезата си, че Братята и Учениците
започнали да превеждат гръцката християнска книжнина на обикновения говор на
някое си солунско славянско племе, посредством
тяхната нова, фонетично
съответстваща на този говор азбука. Без елементарна лингвистична подготовка, в
която всеки средно интелигентен би следвало да потърси близък по богатство на
гръцките речници словесен фонд и отработени съответни граматични форми, не е
възможно да се извършват интелигентни преводи. Отхвърлям категорично такъв един
примитивизъм и съм обосновал това обстойно в „Кирил и Методий – творци на езика и
азбуката на преводите”(26а). За да докажа, че славистиката защитава една загубена
кауза и е маргинализирала езиковото съзидание на КМле, прикрита в своята властваща
позиция, е грозно антибългарско издевателство, ще развия версията й по възможния
най-коректен начин.
Харесвам онзи стил, при който опонентът приема условно тезата на противната
страна и проследявайки я, я оспорва и отхвърля. Да допуснем, че наистина Философът
Константин, брат му и Учениците са започнали да превеждат християнска книжнина от
гръцки на обикновен славянски говор. Дефицитът в славянския речник спрямо
речниковия фонд на гръцките творения е, както може да се предвиди, огромен. Това е
наложило на творците да попълват в движение всички липси със заимстване на думи от
други езици, и с пригодени към смисъла на преводите нови слова. За използваните в
най-древните български писмени паметници думи Дора Иванова – Мирчева и Ангел
Давидов пишат: „За количеството на думите в стб (старобългарски език-доп.мое)
книжовен език липсват пълни и точни данни, но те са поне 20 000, като се има предвид,
че само в класическите старобългарски паметници според изчисленията на Р.М.
Цейтлин те са 9616; по-късните преписи на стб съчинения обогатяват стб лексикален
инвентар с още хиляди други думи;…” (34,с.6). Вероятно цитираните данни са
достатъчно свидетелство за огромната разлика между лексикалните ресурси на
гръцките и славянските речници, и необходимостта от набора на огромен брой нови
думи, който да се извърши в процеса на преводите. Което носи своите проблеми и
поставя знаците на невъзможност пред процеса на преводите.

25

Хърватската глаголица е вариант на глаголицата, който се е използвал в Хърватия. Този
глаголически шрифт е познат още и като ъглеста глаголица и той се различава много от оригиналния.
Хърватската глаголица е използвана за хърватската редакция на КМле. След като глаголицата се налага
като основна азбука в Хърватска през 11 и 12 век, през 13 век тя преживява бурен разцвет, поради
благоприятни църковно-политически фактори. Този тип глаголическо писмо се усъвършенства
постепенно до началото на 14 век. 14 и особено 15 век се смятат за златна епоха в хърватската
глаголическа традиция. Въпреки че на хърватски започва да се пише с латиница още в средата на 14 век,
глаголицата остава основно писмо чак до началото на 16 век. През 1530 и 1531 г. в Риека все още работи
глаголическа печатница, която печата книги и с историческо съдържание. През 17 век се възражда
използването на глаголица в Хърватска, но текстовете се печатат вече не на хърватската редакция на
един усъвършенстван вече КМле, а на църковнославянски (който би могъл да се асоциира с изначалния
КМле) с Кирило-Методиевата Глаголица. Хърватската глаголическа традиция на практика се
възражда през 1893 г. с отпечатване на хърватски глаголически требник в Рим. След решението на
Втория ватикански съвет от 1965 г. в Хърватска богослужението става на съвременен хърватски език, а
само при тържествени случаи се използва старият език от глаголическите книги. Напоследък дори има
тенденция към ново възраждане на хърватската глаголическа традиция, като дори нови литургични
текстове се превеждат на хърватски църковнославянски. (от Интернет)
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Паралелно е трябвало да се изгражда и граматичната структура на езика на
преводите. За съжаление, нито българският език, нито славянските и тракийски говори
са били подходящи за целта, а гръцката граматика е била най-малко желаната от
Братята.
Не обсъждам дали славистичната версия на осъществяването на преводите като
подготовка и изпълнение е била подходяща и по-точно възможна. Твърдя, че дори и
така да са направили опит да преведат някоя и друга християнска служба, Братята на
дело са създали нов език.
Българската наука и политическата окраска на българското общество отне на
Философа Константин и брат му Методий изключителното признание да са създали
езика на единението на българската нация, прикривайки го зад изобретяването на
Глаголицата. В този смисъл е и определението на Българското Народно Събрание от
1020 г. на името на този светъл празник:
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност.
Не става дума за сътворен от Братята език, нали? Какво трябва да си мислим?
В изложения смисъл ми се ще да защитя светлия образ на светите Кирил и
Методий от упоритата българофобска мълва за някаква двулика тяхна същност като
„славянски просветители” и заедно с това „агенти на ромейския империализъм”(!?).
Такова двусмислие намира подкрепа и в работите на български филолози. Така
например Д. Иванова-Мирчева и А. Давидов пишат: „Стимул и мотивировка за това
(създаването на „старобългарската азбука” и преводите на богослужебните книги от
гръцки на „старобългарски език”-б.м.) е бил техният славянски патриотизъм, верността
им към православието, тяхната склонност към научното и художествено творчество, а
така също целите и стремежите на византийската външна политика (курсивът е
мой)” (34,с.10).
Да се свързва някакъв недоказан славянски патриотизъм на светите Братя с
целите и стремежите на имперската византийска политика не е дело на авторите на
житията, а резултат от повратното им тълкуване от славистиката. Трудно би било да се
отрече, че сътворяването на една оригинална и най-вече, не гръцка писменост за
славяните, а то значи и за българите (каквито уж славяни били те), може да е само
взаимоизключващо се с византийските интереси! Да бъде подпомогнато културното
развитие на славяните би било смислено за византийския универсализъм единствено
ако бъде насочено да потисне агресивния и мощен интелектуален дух на българското
племе, но не и да го въоръжи с култура. Една подобна операция крие разбира се за
Източната империя огромни рискове! Всъщност тя е абсурдна. Така Д. ИвановаМирчева и А. Давидов косвено потвърждават гръцката външнополитическа идея за
„славянизацията” на Балканите. „Славянизирането” на Балканите няма друга цел освен
„славянизиране” на българите. Това в същност е фундаменталната философска и
политическа доктрина на източните ромеи, за отклоняване или притъпяване на
българската опасност за Византия. В този смисъл В. Гюзелев цитира П. Лемерл (1960
г.): „Това славянизиране на Балканския полуостров, което Византия никога не е
отричала, нито отхвърляла, но е направлявала и използвала, е станало причина в края
на краищата за една от най-удивителните победи на византийския елинизъм” (20,с.354).
За „славянизация” на Балканите не пише единствено Лемерл.
Друг много интересен и непознат на българите феномен е притежаваните
единствено в българската фонетика звукосъчетания [шт] и [жд], които се оценяват от
Михаил Михайлов като „характерна особеност във фонетиката на българския език”.Те
били усвоени само от българите на мястото на праславянските групи [tј], [dj]. Тези
праславянски звукосъчетания са присъщи на всички народи по света, а възприетото от

28
българите в никакъв случай не ги приближава до славяните. Авторът е категоричен:
„Звукосъчетанията [шт] и [жд] се срещат само в българския език”(41,с.10).
На алюзията за произхода на българския език от някакъв праславянски архаичен
език по повод тези звукосъчетания могат да се направят редица възражения. Например
не е ли по-просто и по-близко до ума да се приеме, че тези две звукосъчетания са
изконно български, както е при споменатото от Иван Кочев малко хималайско племе,
което ги имало във фонетиката си. Ами защо ли нито един от говорите на някое от
многобройните славянски племена не го е възприел като българския? А щом всички
тези думи, в които се чуват ЖД и ШТ са изконно български, не значи ли, че КМле е
компилативен език, създаден от Братята, в който се срещат тези звуци? И накрая,
наличието на обсъжданите звукосъчетания не е ли белег, за различие между
славянските и българския език?
За славистите необходимостта от литературен език за осъществяване на
писменост не се споменава. Също така и конкретна потребност на литературен език
за направа на преводите от гръцки не се изтъква. Такава потребност се пренебрегва,
за да се обезсмисли върховото дело на Братята – създаването на езика на преводите.
Дали наистина Изборното евангелие е било преведено преди Братята да заминат
от Византия може да се разбере от съобщеното в ЖК, че след пристигането на
Философа в Моравия „той преведе в кратко време целия църковен чин”. Което е и
логично, защото службите от този чин са най-подходящи за запознаване на младите
моравски славяни с новата писменост, при което философът ще набере информация за
възприемането й от тях. Така всъщност е следвало да започнат преводите още във
Византия, а не с въобразения от Динеков превод на Изборното евангелие.
В ЖК има категорични текстове за това, че Философът, Методий и Учениците
превеждат в Моравия богослужебни християнски текстове с писмеността на Кирил и
Методий, т.е. в техните дела и задължения не е настъпила промяна. Какво значи това?
Отговорът може да бъде само един – Братята и Учениците са продължили да работят за
изпълнение на цели, които са стояли пред тях извън посочените в житията задачи,
поставени им от византийския император. Допълнително доказателство за направеното
прозрение е установеното в „Непознатите Кирил и Методий” и в „Кирил и Методий –
творци на езика и азбуката на преводите”, че дейността на Константин Философ за
създаването на езика и неговата азбука е неизбежно започната в началните години на
неговата творческа кариера.
Един верен анализ на обема на извършеното при подготовката за мисията не
може да се направи без да се поставят дейностите от тази подготовка в лентата на
ползваното за целта време. А както е посочено в ЖК и поддържано от голяма част от
кирилометодиевистите, този откъс от време е между взетото от василевса решение през
862 г. и спешното отпътуване на школата на Философа от Византия в средата на 863 г.
Време, в чиито рамки е било абсурдно да се създаде от Константин Философ и хората
му литературен език - равностоен на философския гръцки християнски. Дали това е
станало с предварително сътворяване на езика - според моята теза, или в процеса на
преводите с използването на народния славянски говор – според теорията на
П.Динеков, е от гледна точка на необходимото време все едно. Някои си мислят, че
щом не е имало време за уплътняване на славистката идея за създаването на езика
на преводите между 862 и юни 863 г., значи Братята не са сътворили своя нов
модерен език, използван при написването на преводите на българската26 богослужебна
книжнина. А как реално е станало всичко това, трябва да се доверим на техните
безпочвени фантазии.
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Богослужебната книжнина, създадена от Братята и техните Ученици, нарекох българска, защото тя е
просъществувала като такава, а заимстването й от други християнски народи е станало векове по-късно.
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П. Динеков съобщава за изказано от Ив. Дуйчев предположение, че азбуката на
Кирил и Методий (Глаголицата, която славистите въобще избягват да споменават) е
била „създадена през 855 г.” (29,с.409). Дуйчев „смята, че подготовката за това започва
по-рано, през петдесетте години на IX в., по времето на престоя на двамата братя в
манастира на Олимп,…” (29,с.409). „…Дуйчев свързва и Моравската мисия, …(със –
доб. моя) създаването на слав.азбука и писменост27” (29,с.409).
По начало преценката на Ив. Дуйчев не е далеч от реалистичната представа. Ако
е допуснал грешка, това е било единствено пренебрежението му към българската 12
годишна хронологична система, която е ползвал Черноризец Храбър28. Годината,
когато е била готова Глаголицата се получава като извадим от 6363 година от
Сътворението на света на Черноризеца (59,с.100) българската корекционна константа 5505 и така се получава 858 г. от християнския календар. Понеже всички български
филолози са обърнали гръб на българската древна календарна система и дори и да са
имали български изходни цифрови данни, са ги смятали с гръцката корекционна
константа 5508, а не с българската 5505.
ЖМ: „…като изслушаха височайшото слово, отдадоха са на молитва заедно с
други, които бяха със същия дух като тях. И тогава бог яви на философа славянските
писмена и той като устрои буквите и състави [евагелската] беседа] пое пътя към
Моравия”(2,с.72). Добавената от изследователите „евангелската беседа” внася
неяснота, още повече не се съгласува с глагола „състави”29, който не може да се
използва със смисъл на „преведе” защото се съставя нещо ново. А в житията не се
споменава да е писана от Константин определена беседа преди спешното му
отпътуване от Византия.
Много важно е да се обсъдят текстовете от житията, отнасящи се към
процедурата, по която са били подготвени от Братята езика и азбуката на преводите, за
да се потърси общото в пресъздаването на събитията от този изключителен период.
Авторът на ЖК излага в технологична последователност сътворяването им. Както се
видя, василевсът е дал уверението, че ако Философът се помоли „това може да ти го
даде(курс.мой) бог”, от което, както споменах, не се разбира обаче какво е то „това”.
Тайната се разкрива в следващите редове, според хронологичната последователност на
„появата” и осъществяването на останалите етапи от сътворяването на писмеността.
Тази последователност започва с
фаза 1: „И бог, …скоро му яви това”(ЖК) и „И тогава бог яви на философа
славянските писмена”(ЖМ).
Следва фаза 2: „…и той веднага състави азбуката”(ЖК) и „…и той като устрои
буквите…”(ЖМ) и
фаза 3 „…започна да пише евангелските думи”(ЖК) и „…състави [евагелската]
беседа”(ЖМ).
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Понятието „писменост” представя съвкупността от писмен език и съответстваща му по силата на
граматични фонетични норми азбука. Писменост при фонетичния правопис, какъвто е българският, е
възможността, с която разполага човек да запише, изказани на писмен език фрази с пригодена за този
език азбука, чиито буквознаци имат звукови стойности, които покриват всички говорни звуци(звуковия
състав) на езика, така че ако записаното бъде грамотно прочетено, да се възпроизведе гласово точно
казаното при записа.
28 В книгата си „Непознатите Кирил и Методий” направих изследване на всички изходни свидетелства
за годината, през която е била Глаголицата годна за използване и установих, че това е 858 г.(28,с.60). По
българската хронологична система са работили В.Златарски, П.Добрев и някои други, чиито резултати
съм ползвал в книгата си „Датите на възцаряване на българските канове до Умор”.
29
В Български тълковен речник думата съставям е обяснена с: образувам цялост от отделни части;
построявам, сглобявам, правя (13,с.952), а съставити, съставляти в МРстб са преведени със: съставя,
образувам, съединя; съставям, образувам, изграждам.
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Славистиката е отричала тази елементарна последователност откак съществува,
но аналогичните в двете жития податки водят до следния текст:
Бог даде (яви) на Философа думите (езика-доб.моя); тогава той, въз основа
на фонетиката на явения му език, устрои буквите и в резултат от готовността на
езика и буквите, започна да създава евангелски текстове и да превежда гръцка
богослужебна книжнина.
Архиепископ Теофилакт Охридски не е страна в спора ми със славистиката, но
той, като високо образован книжовник, има мнение, което е изразил в Пространно
житие на Климент Български: „Обърнали се (Братята-доб.моя) към Утешителя,
чийто първи дар били езиците, и го помолили за следната милост: ‘с помощта на
Словото да открият азбука, съответстваща на трудността на българския език
(курс.мой) и да могат да преведат на езика на народа Свещените писания’ … И като
сполучили да измолят това благо те открили славянската азбука, превели
боговдъхновените Писания от елински език на български и се постарали да предадат
божествените знания на по-способните си ученици…” (57,с.13).
Изглежда или никой не е забелязал извлечения горе цитат от Пространното
житие на Климент Български, или никой не е посмял да спомене, че го е забелязал, но в
него има ключово изречение (ще го повторя): „Обърнали се към Утешителя,…и го
помолили за следната милост: ‘с помощта на Словото (курс.мой-СД) да открият
азбука, съответстваща на трудността на българския език и да могат да преведат на
езика на народа Свещените писания’ ”. Оказва се, че 200 и повече години след авторите
на Пространните жития на великите българи Кирил и Методий, един високопоставен
гръцки духовник – архиепископ Теофилакт Охридски, предстоятел на българските
християни, е написал в периода 1089 – 1126 г., че Братята с помощта на Словото са
открили азбука. Не е възможно по-ясно да се запише черно на бяло, че всяка азбука е
производна от езика (словото), за който (за което) е създадена.
Опонентите ще възкликнат възмутено, че те не отхвърлят създаването на
„първата славянска азбука”, която е именно Глаголицата, въз основа на език или говор,
или диалект, но за тях тази основа е народния солунски славянски говор, който бил
изначален. Но те биха се отклонили от съответствието на Панонските легенди със
свидетелството на архиепископ Теофилакт по повод молбата на Седмочислениците30
към Всевишния „да им даде Словото, за да открият азбуката”. За да се разбере смисъла
на този цитат трябва да напомня, че буквите от азбуката имат звуковото съдържание,
определено от произнасяните слова, т.е. от езика. Друго важно съображение в полза на
тезата ми е, че Словото, дадено на Константин от Бога е нещо ново, а не е
известния народен славянски говор.
Освен значимостта на изложеното свидетелство, би трябвало да се отбележи и
ПЪЛНОТО съответствие на технологичната последователност при създаването на
писмеността на Кирил и Методий, както в ЖК и в ЖМ, така и в Пространното житие на
Климент Български: 1. изграждане на езика, 2. изобретяване на графиката на новите
букви, символизиращи говорните звукове на новия език и 3. използването на готовата
писменост за извършване на преводи на Светото Писание от гръцки на български, в
доказателство за годността й.
Ст. „Константин-Кирил Философ”: „Въпросът за езика, който използва (за
преводите – доб моя) е безспорен – това е диалектът на бълг. население в Солунско”(29,
30

Българската църква почита с общото име Свети Седмочисленици братята Константин-Кирил Философ
и Методий и присъединилите се към тях „…петима философи от българския род, (които-доб.моя) знаели
елинските премъдрости и писанието. Климент, Сава, Наум, Еразъм, Ангелария – това са всичките свети
пет мъже на българския народ, и така с Кирил и Методия станали седем учители, изкусни, премъдри”
(46,с.248,249).
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с.410). В „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на преводите” обследвах и
формулирах славистката теза за ползвания при преводите от ШБК език. Понеже
безспорно диалектът на българските славяни не е могъл да бъде достатъчно
лингвистично богат и граматически прецизен за преводите на гръцката християнска
книжнина и понеже славистиката не е отделила внимание на начина за неговото
приспособяване към езика на гръцките текстове, остава да се приеме, че изграждането
му за славяните е станало в процеса на самите преводи. Възможни ли са такива
чудеса?!
„Тъй като ЖК и ЖМ са категорични в описанието на Моравската мисия и
нейното датиране, най-вероятно е, че през 862-863 е станало окончателното оформяне
на слав. азбука и са преведени най-необходимите богослужебни книги (курс.мой)”
(29,с.409). Изглажда трябва да се съгласим, че в рамките на година, година и половина,
е била изначално изобретена „славянската” азбука, след което посредством народния
славянски говор и тази нова азбука са били преведени най-необходимите богослужебни
книги. Ако това не беше твърдение на виден български филолог щях да го отмина с
присмех и обвинение в трагична некомпетентност. Но в мълчанието на колегите му се
крие обществената подкрепа на неговата осведоменост и вещина, което носи не помалко печална информация.
Впрочем Динеков продължава да твърди: „…през 863 К.-К.Ф.(КонстантинКирил-доб.моя) и групата му заминават за Моравия с готовата слав.азбука и преведени
книги” (29,с.407). Колко и кои са те - остава на нашето въображение.
По-късно обаче авторът на „Константин-Кирил Философ” изказва едно много
хлъзгаво мнение: „Превеждането на богослужебните книги започва във Византия през
862-863 и завършва в Моравия” (29,с.419). За мене няма съмнение, че с тази фраза П.
Динеков се отказва от първоначалните си твърдения: „…най-вероятно…през 862-863
… са преведени най-необходимите богослужебни книги” (29,с.409). Тук той
недвусмислено признава, че преводи въобще се завършват в Моравия. Не разбрах само
от кого са се повлияли учени като Св. Николова, Ек. Дограмаджиева и Г. Сотиров, за да
свидетелстват за преведени преди отпътуването на Братята от Византия богослужебни
книги.
Динеков предизвиква едно допълнително комплициране на творческия процес
по създаването на езика на преводите: „Правилно изследвачите отбелязват, че езикът на
преводите не е примитивен, недообработен, но е подчинен на една система;…”
„Основните книги на християнството съдържат в себе си цялостен нов мироглед,
засягащ всички представи за живота и света, поради което е трябвало да се създават
думи за културни и философско–богословски понятия” (29,с.419). Чудя се как ли се
сътворява такъв език и могат ли ad hoc да бъдат създавани подобни литературни работи
в процес на преводи, когато уж се формирал този език? Има ли славистки учен, който
да се е опитвал да даде динамичен модел за това?
„Тези общи занимания (след 851 г. в манастира на Олимп – доп.мое) са една от
големите загадки в биографията на двамата братя, дали основания за сериозни научни
спорове. Става дума за предположението, че тук те са започнали своето голямо дело –
създаването на слав. азбука и писменост” (29,с.402). С това съобщение Динеков, като
отхвърля определеното от самия него и цитирано по-горе начало на третираната
езикова подготовка от 862 г. ни дава основание да се съмняваме в монолитно-единното
славистично убеждение в истинността на мнимата М.м.
Най-важното: Признанието на автора, че двамата братя са започнали в манастира
на Олимп „създаването на славянска азбука и писменост” представлява становището
му, че те са сътворили освен азбуката, още и езика на преводите. Стига да е знаел какво
е това писменост.
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Ст. „Старобългарски език”: „К н и ж о в н а т а ф о р м а на С.е. възниква
с превода на Изборното евангелие, направен от Константин – Кирил от грц. език на
южнобълг. солунски говор, който той е владеел като солунчанин” (31,с.745). Не съм
изненадан от повторената теза, че Константин и хората му успели да преведат найнапред апракоса. По-скоро съм изненадан от убеждението на такива автори, че е било
възможно да възникне к н и ж о в н а т а ф о р м а на един богат и твърде сложен
християнски език в процеса на превеждането на една единствена книга, каквато и да е
тя. Другото съществено в цитираната фраза е твърдението на авторката Ек.
Дограмаджиева, че преводът от гръцкия
език е осъществен въз основа на
южнобългарския солунски говор. Не се споменава за езика на преводите, като за
писмен (литературен) език, може би защото казаният говор е бил такъв? Нали
така!
Изследователката М. Мъжлекова издава през 1990 г. „Речник на старобългарски
думи в днешните български говори”. Въз основа на направените съпоставки тя стига до
заключението, че „Сравненията доказват по лексикален път българската основа на
езика на Кирил и Методий и са неопровержимо свидетелство, че техния език е бил жив
и говорим, че съвременния български език е пряк и законен негов наследник”(43,с.6).
Направеният от авторката на посочения речник извод е наистина неопровержимо
свидетелство за българската основа на създадения от Кирил и Методий език, който
както вече изтъквах многократно е станал на Преславския събор през 893 г. език на
държавата, църквата, културата и ежедневното ползване от хората. Във формулата на
Мъжлекова личи, че извън българската основа на Кирило-Методиевия език, той е бил
обогатен и с други приноси, за които тя не говори, но за които аз обстойно писах.
Определих КМле като компилативен език, в който има не само приноси от говорите на
другите етнически компоненти в снагата на българската нация, а и още много други
добавки, които обстойно осветлих в „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на
преводите”.
Заслужава да се отбележи, че изводът на М. Мъжлекова е базиран върху
регистрираните в речника 385 жизнени все още у нас слова от писмени паметници от Х
- ХІ в.
Буквите не са основа на писмеността. Те могат да бъдат използвани само заедно
с литературен език, който има известни на пишещия и на четящия граматични норми и
фонетика, определила звуковото съдържание на азбучните символи. Освен това, не са
буквите, чрез които се извършва религиозната служба. Очевидно славистиката и до
днес не изчиства това безсмислие.
Напомням на читателя становището си, че авторът на ЖК ползва началната
фраза на Изборното евангелие от Йоан 1:1. не за да съобщи, че първият направен
превод е на Изборното евангелие, а за да припомни хронологията при създаването на
Кирило-Методиевата писменост, започваща със Словото, т.е. езика.
В ЖМ авторът отбелязва, че, след посещението на архиепископ Методий в
Константинопол през 881/2 г. в Моравия е бил направен бърз превод „…от гръцки език
на славянски на всичките библейски книги в пълнота, с изключение на Макавеите” като
„…преди това той беше превел заедно с Философа само Псалтира, Евангелието с
Апостола и избрани църковни служби” (2,с.76). В ЖК по въпроса се съобщава: „В
кратко време (в Моравия-доб.моя) той преведе целия църковен чин…”(2,с.58). Давам
горните цитати, за да се позова на житията, когато твърдя, че Изборното евангелие
(апракоса) не е било преведено във Византия, ако е преведено въобще.
Твърдението на Динеков се опровергава както в ЖК (В Моравия Константин
„…преведе целия църковен чин…”(1,с.58), така и в Успение Кирилово: „Тук (в
Моравия–доб. моя) като преведе книгите от гръцки на славянски език и ги покръсти,…”
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(4,с.66). Тези обективни преки доказателства подкрепят тезата ми, че Братята напускат
Византия неподготвени за религиозно-културната цели на мнимата М.м., ако са имали
въобще подобни задължения.
Ст. „Методий”: „Изворите сочат, че в обкръжението на сътрудниците си
Константин съставя веднага слав.азбука, превежда най-важните богослужебни текстове
и братята незабавно поемат към великоморавската държава” (44,с.637). Казва ни се, че
всички тези най-важни богослужебни текстове са били преведени преди Братята
незабавно да поемат към „великоморавската държава”. Но Св. Николова пише, че
Константин, заедно със сътрудниците си съставил веднага славянската азбука, което
поражда въпрос на научната прецизност – когато се каже „веднага”, трябва да се
определи след кое събитие е било осъществено това или онова „веднага”. По-късно
става реч, че „братята незабавно поемат към великоморавската държава”. В случая
очевидно „незабавното” отпътуване е станало след превода на най-важните
богослужебни текстове. А кои са те? Защо авторите на ЖМ не са ги записали, както са
направили това в гл. XVI, например? А защо пък „незабавно”? Какво предизвиква да
бъде отпътуването „незабавно”? Не се ли крие в тази дума бягството?
„…през 862 по изричното поръчение и при специалното покровителство на
императора те (Константин и Методий–доп.мое.) успяват извънредно бързо да се
подготвят за заминаване във Велика Моравия, като носят със себе си готовата вече
слав.азбука, …, както и първите преводи от грц. език на богослужебни книги, в които
те издигат говоримия народен език на бълг.славяни до степента на пръв книжовен
слав.език” (44,с.638). Авторката тук говори странни неща: Тя съобщава, че през 862 г.
подготовката за заминаване във Велика Моравия е била извънредно бързо завършена,
при което славянската азбука е била вече готова, както са били готови и първи преводи
от гръцки език на богослужебни книги. Ако тя би се решила да направи опис на
преведените заглавия, би могло да цитира посочените първи преводи. Но не! Заглавия
от Св. Николова не се изписват, но че е имало завършени преводи на богослужебни
книги още във Византия тя знае. Въз основа на какво?
Друго странно противоречие намирам в предходните два записани цитата:
веднъж се казва, че това са най-важните богослужебни текстове, а после - първите
преводи от грц. език на богослужебни книги. Всъщност може би има съвпадение, но да
са първите преводи и най-важни богослужебни книги си е чиста фантазия, още повече
това мнение не се опира на никаква писмена информация.
И още: „Очевидно нито необикновените способности на двамата братя, нито
дори филологическият гений на Константин са достатъчни, за да се обясни бързината, с
която е изпълнена поставената задача. Единственото убедително обяснение в случая е
да се приеме, че за предоставените им няколко месеца Константин и М. (Методийдоб.моя) само са завършили и систематизирали резултатите от своята дългогодишна
работа в това направление, протекла по време на продължителното им и пряко
общуване с бълг. славяни във Виз. империя, сред които не е изключено да са си
служили с някаква първоначална форма на слав. писменост” (44,с.637). Не е допусната
грешка при изписване на цитата. Св. Николова се отклонява твърде рязко от правата
линия, но с това тя не се приближава до исторически установеното българско дело на
Братята. Възмутен съм от споменаването на българските славяни във Византия,
като интелектуален извор за постиженията на Братята в създаването на азбуката.
Как ли обитаващите Солунско български славяни са могли да съдействат на
българските гении при изобретяването на азбука? Авторката прави един срамен флирт
с идеята, че едва ли не Философът Константин и неговият екип са се ползвали
неморално от някаква първоначална форма на славянска писменост. Не бива да си
мислим, че тя прави алюзия за плагиатство. Не, в никакъв случай! Просто Философът
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ще да се е възползвал от азбуката на древните български славяни (какво пък толкова!)
и заедно с народния говор на някое съвременно му солунско славянско племе е
комплектовал своята писменост.
На втори план ще оспоря версията на Св. Николова, като използвам
констатацията на авторите на ЖК, че следи от славянска писменост в познатите на
ромеите територии не са установени от византийските власти. Това се твърди и от посъвременни автори.
Не мога да се дистанцирам от направения от Св. Николова реверанс към идеята,
че през предоставените им месеци Константин и Методий са завършили и
систематизирали резултатите от своята дългогодишна работа. Ще отбележа, че с това
си съждение тя се противопоставя на славистката хипотеза за мнимата М.м. Според нея
Философът Константин е работил по „поставената задача” или в „това направление”
далече преди василевсът да му възложи мисия при моравците, т.е. „завършените и
систематизирани резултати от неговата дългогодишна работа” са били негова
инициатива. Бедата е, че Св. Николова не е определила естеството на „задачата” и
целта на „направлението”. Може би тази задача е била сведена до това да се създаде
писменост, но поради съществуването на народния славянски говор, обемът на
поставената задача е бил ограничен до изобретяването на азбуката. Направлението
може би е целяло да се издигне говоримия народен език на българските славяни до
степен на пръв книжовен славянски език.
Странното в материала на споменатата авторка е и обстоятелството, че тя пише
за завършени и систематизирани резултати от тяхната дългогодишна работа в това
направление, протекла по време на продължителното им и пряко общуване с бълг.
славяни във Византийската империя, но не се конкретизира, като не прави анализ на
периодите на усамотение на Константин и на съвместната му работа с Методий на
Олимп и не дава обяснение за тях.
В статията си „Моравска мисия” Г. Сотиров внася нещо ново: „Наистина не
би могло да се мисли, че слав.азбука е съставена внезапно. Недостатъчно за такова дело
е и краткотрайната мисия на Константин сред славяните в най-близко разположените
около Константинопол територии през 861-863 (непосредствено след завършването на
Хазарската мисия), по време на която според Т. Лер-Сплавински е извършена
предварителната работа по съставяне на азбуката. Трябва да се предполага, че
подготовката трае дълго”(52,с.734). Освен съмнителната 861 година, тук се
противопоставят творческите контакти на Философа с константинополските славяни на
Св. Николова за придобиването на почерпената от него интелектуална енергия.
„Всичко това показва, че Константин-Кирил и Методий развиват културна дейност
сред близките на Византия славяни далеч преди М.м. Тази дейност е истор. основа за
създаването на азбука и писменост, тя позволява „изведнъж” да се състави азбука за
слав.език. По време на тази предварителна дейност е поставено и началото на
старобълг. литературен език с превода на Изборното евангелие от грц. език” (52,с.734).
Така се запознаваме с една блестяща и научна теза за почти „нулевото” време
(„изведнъж”) за съставяне на Глаголицата, за първите литературни творби на
„старобългaрски” литературен език и за начина, по който е създаден този език, като
вторичен продукт на преводите.
Установих в статията на Г. Сотиров от 1995 г. едно много интересно и в
противоречие с официалната славистка доктрина мнение: „Големите филологически
заложби на Константин му позволяват да развие започнатото още преди мисията дело
за изграждането на литературен слав.език”(52,с.735). Този текст е в пълно съответствие
с моята хипотеза, стига да приема, че 1995 г., която е година на издаване на съответния
том на КМЕ оправдава напълно добавката „слав.”
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За да бъда убедителен в тезата си, че не е имало византийска мисия с участието
на Кирил и Методий сред западните славяни, а че Братята са работили във Византия за
създаването на Езика на единението на българския народ и на съответната му азбука в
името на българската независимост, правя обзор на проявите на Философа, подчинени
на потребността му да намери себе си, осмисляйки проблемите, поставени му от целите
на ЗАВЯРАТА. Ще направя един обстоен и прецизен преглед на всички случаи когато
Константин се е отлъчвал от византийското висше общество, за да остане сам с
творческите си пориви. Няма други сведения освен писаното в ЖК, че той се е
уединявал, отричал се е от живота, беседвайки само с книгите. Тези епизоди говорят за
вглъбяването на Философът в голямото дело на живота му, за което се е нуждаел от
тишината на мисълта.
В ЖК се намират редица податки, от които можем да съдим, че Константин
Философ, от начало сам, а по-късно заедно с брат си, е имал книжовна дейност далече
преди да му се припише участие в някаква мнима Моравска мисия. Това, че авторът на
житието не е уточнил предмета на техните занимания, ни позволява да търсим
причинно-следствени връзки с историческите събития, в рамките на които Братята
издигат своя паметник неръкотворен:
а) Първата служебна ангажираност на Философа след завършване на неговото
престижно образование е било назначението му „… да бъде библиотекар на патриарха
в ‘Света София’, та поне така да го задържим” (1,с.40). Това е много интересна
информация за впечатлението, което е оставил у логотета и у императрицата на
Византия този учен – те са разбрали, че той е неудовлетворен интелектуално и има
разностранни амбиции. Спокойно можем да предполагаме, че по време на службата си
като секретар на патриарха, той е могъл да изгради стратегията на своето бъдещо
осъществяване. И както се вижда от следващия текст на житието, той е имал нужда от
повече време за себе си и мислите си, и „прекарал малко време с тях31 на тази
служба”(1,с.40). Потребностите си да бъде сам с мислите си Константин задоволява
още и като около 83132 г. „…се отдалечи към Тясното море и се скри тайно в един
манастир. Търсиха го шест месеца и едва го намериха. Като не можаха да го придумат
да остане на тази служба, помолиха да приеме преподавателска катедра и да преподава
философия на туземци и чужденци със съответния служебен чин и заплата”(1,с.40).
Пред нас е едно ново информационно богатство. Младият мъж доказва отново
създаденото у логотета впечатление и се скрива, за да може несъмнено да твори. Това
не следва да бъде пропуснато, когато си даваме сметка, че делото на този
интелектуален гигант е израз на творческия му гений. Но за слависта П. Динеков
споменатото бягство на Константин от библиотеката на патриарха е „неясно”, защото
за неговата славистка наука в поведението и делото на Братята няма нищо друго освен
едната славянска преданост и творчество в полза на славянската просвета и
цивилизация, зад което се крият в действителност интересите на гръцката империя. За
съвременната славистика, по времето на Кирил и Методий България не съществува, От
Бога цесáря Борис не е фигура, заслужаваща внимание, няма български език и
българско присъствие в междудържавните и между църковни отношения.
б) По-късно Константин приема предложената му от логотета преподавателска
катедра, в което несъмнено е виждал възможността да продължи нататък.
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В цитирания израз не се разбира кои са участниците в кръга, с които е „прекарал малко време”.
Посочената година не би могла да бъде намерена в житието, защото тя е резултат от изследването ми
под заглавие „Константин-Кирил е най-големия брат”(diamandievsv.com, 2020 г.).
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в) През 851 г. Философът Константин бил изпратен на мисия при сарацините
(4533 годишен) (1,с.42). След завръщането си от мисията той „ се отрече от целия този
живот и се уедини на едно място в безмълвие, задълбочен само в себе си”(1,с.44). Това
е ново усамотяване на Философа, което отново ни напомня, че той е търсил творческо
самовглъбяване, очевидно е било много кратко, защото след някои административни
дейности по повод пътуването си до Багдат „… той отиде в Олимп при брата си
Методий и остана да живее там, отправяйки непрестанни молитви към бога и
беседвайки само с книгите. Денонощно се занимаваше с тях заедно с брата си; … той
прибавяше труд към труд и преуспяваше твърде много в божиите добродетели” (1,с.45).
Този период е продължил до изпращането на Братята при хазарите през 859 г.
г) След завръщането им от поредната мисия в края на 861 или в началото на
862 г. „…философът отиде в Цариград и след като се яви пред царя, остана да живее в
безмълвие при църквата на светите апостоли, молейки се на бога”(1,с.56) , а Методий е
поставен за игумен на манастира Полихрон, където е могъл в относително спокойствие
да продължи общото дело.
д) По-късно, Братята и Учениците се събират в манастира, където работят до
внезапното им изнасяне от Византия, организирано от българския император От Бога
цесáря Борис І.
И за да се избегне неудобното обяснение на тази тайнствена дейност,
определени среди са решили, че информацията фигурира в житие, на което не следва да
се има пълно доверие; Но направеният обзор има стойността да докаже, че Философът
Константин е работил върху езика и азбуката на една нова писменост още от първата
година, след като завършва образованието си.
Академичната „История на България”, под глав. ред. на Димитър Косев, също
така осветява преводаческите работи на Братята: „През 862–863 при активната помощ
на своите ученици, излъчени от българските славяни, Кирил и Методий са се заели
усилено с превеждане на богослужебната литература от гръцки на славянски език…..
т.е. превели всичко онова, което в средата на ІХ в. било прието и установено във
византийското богослужение” (36,с.246,248). Твърдението на българските историци е
направо невероятно. Нима е възможно да се извършват преводи, ако преди това не са
създадени език, съответстващ на словесното и граматично богатство на предстоящите
за превод текстове и азбука за фонетиката на този език? Естествено, отговор на този
въпрос трябва да си зададе и аналитичният читател. Били преведени редица религиозни
книги на славянски. Основание за подобно твърдение няма, още повече понятието
славянски език е неприемливо, защото науката признава категорично, че
общославянски език не е съществувал, поради което езикът, създаден за прословутите
преводи би трябвало да бъде определен етнолингвистично – да речем моравски
(моравянски) език.
Но понеже в настоящият раздел предмет на моя интерес е подготовката за
мнимата М.м. в езиковедски смисъл, бих искал да отбележа едно ново противоречие на
славистите при отразяването на реалната преводаческа дейност на ШБК на византийска
територия. Историците на БАН съобщават, че Братята и Учениците успяват през 862863 г., т.е. във Византия, да преведат всичко онова, което в средата на ІХ в. било
установено във византийското богослужение. Но възможно ли е всичко това?
Възможно е когато трябва да се съгласуват измислиците на диктаторите в
науката!
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Посочената възраст на Константин по време на мисията му при сарацините е резултат от изследването
ми, което вече споменах.
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3.3.2. Други елементи на подготовка за изпълнение на византийската мисия
сред западните славяни
За да определим и другите подготвителни работи и осигуряването на някои
средства и условия за успешно провеждане на мнимата М.м. трябва да се вгледаме в
определената по-горе същност на задачите, поставени на мисионерите от василевса на
Източната Римска империя, както и в допълненията от обективния анализ на военнополитическата обстановка на Балканите в обследвания период. При това ще
набележим:
- Растица е поискал от византийския владетел епископ и учител, който да
организира моравската църква и да обяснява на моравците на славянски истинската
вяра. Императорът назначава Философа, който по съвпадение е този учител, но за
епископ не става дума;
- Не се включват в групата на Константин определен брой византийски
свещеници, както това е станало през 870 г. в двора на Борис, с които да се даде
начален тласък на религиозния живот на християните в Моравия;
- За дадени на Братята конкретни указания от василевса и от патриарха за
очакваната от княза религиозно-културна помощ не се чете в древните извори.
В заключение на установените до тук недостатъци на подготовката на Братята и
Учениците следва да се отбележи, че религиозно-културна помощ на Моравия от
византийските власти не е била реална цел на мнимата М.м. и истинските намерения на
византийския император са били прикрити в Житията по понятни дипломатически
съображения. Елементарният оглед на създадените от василевса възможности за
удовлетворяване на молбата на Ростислав показа, че такива не са предоставени на
изпълнителите. Самият този факт е доказателство за липсата на обективни
предпоставки за осъществяването на обсъжданата до тук културно-религиозна мисия.
Следователно, тя не трябва да се възприема като такава.
3.4. Философът Константин и хората му напускат внезапно през юни 863 г.
Византия. Факти и събития, които определят напускането на Византия от Братята
като бягство и доказателство за преустановяване на отношенията им с
византийските власти
От съвременните текстове на Пространните жития на Кирил и Методий, относно
целите на мнимата М.м. се разбира, че писмеността на Братята е била създадена за
християнското богослужение на западните славяни. Не подлежи на колебание, че
мнимата М.м. е мероприятие на имперската политика на византийските власти, което
поставя митологичното участие на Философа Константин и брат му Методий в него в
противоречие на славистката теза, че то до голяма степен е плод на тяхната славянска
отдаденост. Братята не са се включили в мисията на византийския император по своя
инициатива, а по-скоро поради правилото, че на владетелите не се отказва: „Тогава те
не посмяха да откажат нито на бога, нито на царя -…” (2,с.72).
В житията се сочи, че Константин и Методий продължават в Моравия дейността
си, свързана с усъвършенстване на езика и азбуката на преводите, със създаване на
нови преводи и с проучване на начина, по който моравците приемат новата писменост.
Убеден съм, че по-нататъшни изследвания на контактите на Братята с инициаторите и
ръководители на мнимата М.м. ще бъдат абсолютно безплодни, след като те са били,
според историческото си развитие, безвъзвратно прекъснати през юни 863 г. и за чието
възстановяване няма данни да е правен опит. Тази обстановка поставя основен въпрос –
за кого са работили Братята и Учениците след прекъснатата с Константинопол връзка за своя сметка ли, с протекцията или по поръчение на голяма политическа сила като
франките и папската институция, например. Няма никакви основания в древните
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писмени паметници да се приеме някоя от тези възможности. Остава не назован
последния политически фактор на Балканите, който би могъл да проявява интерес към
делото на великите Кирил и Методий – това е владетелят на Българската империя - От
Бога цесáря Борис. Доказаният в трактата „Кирил и Методий – творци на езика и
азбуката на преводите”(26а) компилативен характер на КМле, в който освен езика на
Аспаруховите българи, имат принос и славянските, и тракийски говори, показва че
създаването му, е израз на политиката на Борис да се консолидира българското
общество, чрез единение на българите с другите основни етнически компоненти на
народа на България - славяните и траките.
Да се признае от славистиката, че Братята са избягали от Византия през юни 863
г. е все едно да се признае, че те са прекратили участието си в мнимата М.м. и
фактически, че такава не е била осъществена изобщо, и че Кирил и Методий не са
създали славянска писменост по идея на византийския император.
Сигурно ще разочаровам традиционните скептици, които вече са се надсмели
над представите ми за начина, по който Братята и Учениците са били изведени спешно
от Византия от специалните подразделения на българската войска, като се позова на
много авторитетен извор. Става дума за информация от Иван Венедиков, който цитира
патриарх Никифор: „Савин се уплашил от това (че българите не одобрили опитите му
да сключи мир с Византия–доб.моя) и избягал при императора. А императорът
изпратил в България няколко леко въоръжени мъже. Те намерили жените и роднините
им, които се били скрили, и ги отвели при Савин” (17,с.81).
Под звездите няма нищо ново!
Съвременните слависти, участвали в издаването на КМЕ в периода 1985 и 2003
г. упорито маргинализират обсъжданото бягство.
П. Динеков не отделя внимание на третираното тук бягство на Братята и хората
им от Византия. Очевидно го намира незначително. Той отбелязва само, че „Мисията
пристига в Моравия към средата на 863” (29,с.411)
Св. Николова пропуска да отбележи драматичното бягство на Философа
Константин, брат му Методий и Ученици от Византия през пролетта на 863 г. Тя
споменава, че всички те са в Моравия с думите: „Тръгнали от Константинопол като
виз.църковни мисионери, Константин и М. (Методий-доб.моя) още с пристигането си
на моравска земя през пролетта на 863, се заемат активно да осъществят намеренията
на моравския княз” (44,с.639) .
Георги Сотиров е малко по-обстоен: „Братята потеглят за великоморавската
столица, където пристигат през пролетта на 863. Пътуването им вероятно не е леко”
( 52,с.734).
В своето официално издание „История на България”(1981) българските
историци почти дословно повтарят предполагаемите заблуди на славистите: „През
есента на 863 г. Кирил и Методий заедно със своите ученици потеглили от Цариград
към Великоморавия. Във Велеград, столицата на великоморавската държава, те били
посрещнати с големи почести от княз Ростислав” (36,с.248).
Тук вероятно историографията се е доказала, като е намерила достоверни данни,
за да замени „пролетта” на кирилометодиавистите с „есента”. Но в посочването на
Великоморавия като цел на пътуването на Братята, историците напускат своя
професионализъм, използвайки несъществуващия Велеград за столица на това
образувание, като единствено доказателство за съществуването му. За жалост данни за
Велеград може да се намерят само в църковни ръкописи на чешки църковници от XIV
век и насетне, но не и в някои научно уважавани изследвания, като археологията
например. Ще приключа коментара с изненадата си от премълчаното от историците
бягство, което има пряка връзка с едно важно историческо събитие в българската
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история като странната война на Михаил III против император Борис I от ноември 863
г.
Нека приемем, че василевсът Михаил III е разпоредил на Философа да създаде
писменост за моравците. Житията свидетелстват за работата на Философа Константин,
а по-късно и на ШБК, в тази насока и дори за започнати във Византия преводи. Но
спешното изнасяне на Братята и Учениците от Византия подсказва, че те са били
принудени на това от страх от преследване, което пък подсеща за отклонение от
изпълнение на задачата, поставена им от Михаил. Направеното от тях явно не е било
угодно на ромеите, не само поради характера на създадената от Константин и
сътрудниците му писменост, а и поради подразбраната от властите ориентация на
владетеля на Българската империя към папската институция, като църква-майка, при
официализиране на бъдещата българска църква. И Братята е трябвало да бягат.
Споменатата ориентация е исторически достатъчно добре илюстрирана, както в
писмата на папите Николай I, Адриан II и Йоан VIII, с които те са търсили близост с
българския владетел, така и в биографиите им от латински хронисти като Анастасий
Библиотекар. Тази близост е била постигната едва от папа Формоза с върховата му
заслуга да признае автокефалност на българската православна църква в диоцеза на
Римската курия34 и с помазването на първия български патриарх - Климент Български
на Преславския събор през 893 г.
Внезапното напускане на Византия от ШБК е пропуснато от авторите на
Пространните жития на Кирил и на Методий, а славистичната наука фактически не го е
забелязала. Това, разбира се, не е случайно. Ако за създателите на Панонските легенди,
то е резултат от стремежа им да се запазят за поколенията епичните разкази за великото
дело на българските културни дейци – Братята Кирил и Методий, с техния изумителен
метафоричен езоповски стил, за славистиката това е единствен начин да се прикрие
основното доказателство, че сътвореното от Братята е пряко свързано с колаборацията
на българския владетел Борис І с папа Николай І, а заедно с братовчедите му
Константин и Методий с папа Адриан II за покръстването на българския народ с
покровителството на Апостолическата катедра.
Няма съмнение, че оказването на културно-религиозна помощ за западните
славяни от страна на ромейския василевс, според вече посочените източници, е
приключило фактически още в зародиш с бягството на Братята и Учениците от
Византия през юни 863 г. Този извод ще подкрепя с разказ за последвалите събития
след тази дата, за да предотвратя всякакъв опит на славистите да опровергават
бягството.
3.4.1. Бягството
Според древните извори
ЖК: Византийският император, разбрал, че Философът Константин е завършил
създаването на своята писменост „…се зарадва и прослави бога със своите съветници”.
Той „…изпрати философа с много дарове, като написа до княз Ростислав…послание”
(1,с.57), с което препоръчва на княза учения философ Константин и му пожелава да
затвърди успешно делото и с цялото си сърце да потърси Бога. Византийският
император съветва Ростислав още да подтиква всички да не се бавят, но да тръгнат по
истинския път, с което се разкрива убеждението му, за това, че моравците все още не
са приели Христовата вяра. Това са единствените съобщения в ЖК за отпътуването за
Моравия. Добавя се една хвалба за тържественото посрещане на Константин от княз
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Темата е разработена в статиите „Първото българско възраждане, прогласено от Преславския събор
893 г.” и „Св .Климент е първият патриарх на българската православна църква”, публикувани в сайта ми
diamandievsv.com.
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Ростислав и за дадените от него млади мъже да се учат на Кирило-Методиевата
писменост.
В житията на Константин и на Методий се говори, че след като устроили
буквите те съставили евангелската беседа. По-горе установих, че ако е имало създадени
до отпътуването им от Византия преводи, те не са посочени в житията като бройка, а
още по-малко като наименования. Липсата в тях на заглавия на преводи, свидетелства
за неуспеха на Константин да завърши литературния (писмения) си език, чието
отработване е могло да стане единствено с многобройни експериментални
приложения. Внезапното от практическа гледна точка изнасяне на ШБК от
Константинопол след установения в изворите съвсем недостатъчен срок, следва да се
оцени като бягство, предизвикано от страха, че Братята са могли да бъдат разобличени,
да работят против волята на владетеля на Източната Римска империя. Ако условно
коментираната задача, поставена на Константин от василевса е предполагала
създаването на достатъчна като обем и разнообразие богослужебна книжнина за
бъдещите моравски свещенослужители, тази цялата литература е трябвало да бъде
подготвена още във Византия, за което е имало всички необходими условия и удобства.
Основното преимущество за преводачите би била възможността за консултации с
гръцки филолози и теолози при тълкуването на някои текстове от превежданите гръцки
оригинали. Пренебрегването на тези възможности е сериозен повод да се потърси дали
няма и други причини за моето предположение. Ще изложа по-долу всички основания,
които можах да намеря в писмените извори и в исторически установените
обстоятелства, за да докажа прекратяването на отношенията между Философа
Константин и византийските власти след неговото напускане на страната. Освен това,
трябва да се отбележи, че няма писмени потвърждения за обучени от Братята моравски
свещеници да ползват новата Кирило-Методиева писменост преди тя да е била
благословена от римския първосвещеник. Константин е приел да учи група моравски
младежи на новата писменост единствено, за да установи доколко за тях е било
облекчаващо ползването на компилативния български език, но не и за да могат да го
ползват в свещенодействие, за което той е имал компетентност, но не и религиозни
правомощия.
Не подлежи на съмнение, че посоченият в ЖК срок на подготовката за
предполагаемата византийска мисия сред западните славяни, включваща създаването
на азбука, развитието на народния славянски говор до литературен език и
осъществяването на завършени преводи между 862 и юни 863 г. е абсурден. Когато
осмислим, че високото качество на преводите е пряко свързано с литературното ниво
на новия език, който е трябвало да съответства лингвистично и граматически на езика
на гръцката християнска книжнина, разбираме колко химерично е възприет без критика
от славистиката едногодишния срок за подготовката на византийската мисия сред
западните славяни. Това е категорично основание да приемем, че срокът за
отпътуването не е бил набелязан предварително толкова кратък, което говори, че то е
станало след превода на „най-важните богослужебни текстове … незабавно” (Св.
Николова). Т.е. в началото на мнимата М.м. е станал гаф. Неговото отражение върху
самата мисия не е отразено в изследванията и постановките на славистичната теория,
поради което версията за нейното по-нататъшно изпълнение е лишено от всякакво
основание. На дело мнимата М.м., какъвто и да е бил нейният характер, е била
прекратена – Братята са продължили да работят за културната независимост на
българите и в името на българското християнизиране.
Няма данни за комуникации на Братята с представители на византийската
светска и духовна власт след описаната в Пространното житие на Константин среща на
Философа с василевса Михаил ІІІ през 862 г. по повод молбата на Ростислав.
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В ЖМ това изключително по значението си за делото и съдбата на великите
българи събитие е споменато мимоходом: : „И тогава бог яви на философа славянските
писмена и той като устрои буквите и състави [евангелската] беседа, пое пътя към
Моравия, вземайки и Методия” (2,с.72). И толкоз.
От Успение Кирилово: „Тогава философът с неговия брат бързо беше изпратен
(в Моравия по повод молбата на княз Растица–доб.моя) от царя. Щом достигна до
Велика Моравия, беше приет от княз Ростислав”(4,с.66).
От Проложно житие на Константин-Кирил: „След това (след Хазарската
мисия-доб. моя) отиде в Морава…”(3,с. 68).
От Проложно житие на Константин-Кирил и Методий: „Като преминаха през
всички преждеспоменати земи и обучиха ученици в Моравия,…те отидоха в Рим”
(5,с.78).
От Проложно житие на Методий: „Когато Методий се завърна в
Константиновия град, патриархът …го изпрати в Моравия…”(6,с.79).
В житията на отец Наум за пристигането на Братята и на цялата ШБК в
Моравия не се споменава.
В Пространното житие на Климент Български архиепископ Теофилакт
Охридски също не отразява установяването им в Моравия, която и да е тя.
Същото е и в Кратко житие на Климент Български от Димитър Хоматиан.


Версията на славистиката
В статията „Методий” авторката й Св. Николова пише: „Изворите сочат, че в
обкръжението на сътрудниците си Константин съставя веднага слав. азбука, превежда
най-важните богослужебни текстове и братята незабавно поемат към великоморавската
държава” (44,с.637). Защо пък славянска азбука? В отговор на риторичния си въпрос ще
цитирам Черноризец Храбър, който в сказанието „О писменехь” прави насочваща
констатация: „Подобно на това и св. Кирил създаде буквата „аз” (59,с.99). По повод на
така установеното ще попитам: Дали ще може завършил славянска филология славист
да потвърди наличието на местоимението „аз” в някой от славянските езици, с чието
наличие да обоснове принадлежност на неговата азбука към славянските?
Да систематизираме установените събития: Братята и Учениците заминават
недостатъчно подготвени с писменост и преводи за Моравия през юни 863. Не е
обяснено от славистиката защо така внезапно културните творци от ШБК са
отпътували от Византия.
Вече обосновах становището си, че Философът и Школата му са напуснали
Византия без да са били достатъчно подготвени, както за експерименталното
запознаване на моравските български славяни с новия компилативен език и неговата
азбука, така и за представянето пред папа Николай I на преведена в определен обем и
разнообразие богослужебна книжнина. Премълчаните от славистиката мотиви за
подобно прибързано действие говори за несъмнено бягство на Братята
от
византийските власти, поради дейност, несъвместима с интересите на Византия.
Немският крал си е давал сметка, че Кирило-Методиевият църковен език, ако е
бил език на склавите, би бил език на религиозната самостоятелност на славянското
население в Средна Европа, зависимо към момента от немците, както и бъдещ език на
политическата им независимост. Не е възможно да е убягнало на стратезите на
Римската курия, че една самостойна книжовна култура на склавите би могла да ги
обедини политически по начин, твърде опасно застрашаващ нейните и на немското
кралство интереси. Ако тези обстоятелства са били оценени като реални, поведението
на Философа и брат му в Моравия са щели да бъдат крайно неприемливи за немската
страна. Не само неприемливи, а и недопустими! Както се каза, владетелят на източните
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франки не предприема репресии спрямо тях. Значи нещата около присъствието и
работите на Константин и Методий не са били оценявани от папата и от краля по
начина, припознаван от славистката теория, т.е. те не са били по това време културни
емисари на Византия в Моравия в полза на славянското цивилизоване.
Изразеното в „История на България” разбиране за обсъжданото събитие:
„През есента на 863 г. Кирил и Методий заедно със своите ученици потеглили
от Цариград към Великоморавия” (36,с.248). Авторите на разказа за Моравската мисия
в „История на България” не оценяват отпътуването на Братята от Византия през юни
863 г. като спешно; те били потеглили без всякакъв проблем към неизвестната
Моравия. Също така и не се анализират събитията след тази дата в исторически план и
не се свързват със Странната война, по време на която византийски войски нахлули
„по суша и вода” на българска територия през ноември същата година. Факт, който
злепоставя авторите на академичната история на България.
По повод на странното преждевременно отпътуване на Философа Константин и
хората му от Византия Г. Бакалов и Пл. Павлов се ограничават да напишат: „Няколко
месеца по-късно, вероятно през Адриатическо море, Константин и Методий заминават
за Велеград” (35,с.240).
Но забравено вече и добре потулено в еднократно издадения след 09.09.1944 г.
сборник, преводачите на факсимилето на Загребски (Владиславов) препис на Житието
на Кирил от 1469 г. Боню Ст.Ангелов и Хр. Кодов определят напускането на Византия
от Братята като бягство: „Житиеписецът и тук премълчава причините за това ненадейно
бягство на Константин от Цариград” (38,с.148). Техният славистки подход проличава
от обяснението на това бягство: „Няма съмнение обаче, че то ще да е станало във
връзка с дворцовия преврат, извършен през ноември 855 г., при който Константиновият
покровител Теоктист е бил убит от регента Варда…” (38,с.148).
Обяснението, което дават на бягството съставителите на третия том на
събраните съчинения на Климент Охридски и преводачи на казаното факсимиле е
твърде неубедително най-вече с избухналия у Константин страх 8 години след
убийството на Теоктист и с премълчаната възможност да напусне страната легално по
време на пътуванията му зад граница. В крайна сметка остава безпрецедентната оценка
на Боню Ст.Ангелов и Хр. Кодов за прибързаното напускане на Византия от Братята
през юни 863 г. като бягство. Този техен извод от развоя на мнимата М.м. е изумителен
на фона на пълното му игнориране от традиционализма.
За жалост в писмените свидетелства не се намират, а историци и българисти
(всъщност – в драматично преобладаващата си част слависти) не ни създават
реалистични представи за придвижването на Братята и хората им в средата на 863 г.
на север от Византия. Тук са в конкурентно противопоставяне - от една страна
лишената от скелетната структура на писмените данни версия на славистите и от друга
– моята хипотеза за евакуацията на научния състав на Школата за българската
книжовност от специалните части на българския владетел в съответствие със
задължението му, според ЗАВЯРАТА, да гарантира сигурността на работещите за
създаването на новата писменост, предвид извършваната от тях крайно рискова, според
имперския кодекс на Византия, работа. Беше коментирана обстойно представата за
извършената от Братята и техните Съратници тайно езиково творчество и подготовка за
придаване на писмен формат на новия компилативен език с ползването на
оригиналната и създадена за неговата фонетика азбука. Споменатата евакуация на
българските книжовници от Византия показва оперативност на владетеля на България,
която е напълно целесъобразна и своевременна, след като плодовете от труда на
Братята и Учениците са по обем и същество опасно компрометиращи пред властите.
Висока информационна стойност има фактът, че заедно с Братята отпътува от
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Византия цялата група Сподвижници, за които оставането там е криело също
така смъртна опасност. Вероятно е имало инцидентен повод за екстрено преместване
на творческия екип в България. Не е възможно да е извършено изнасянето на
книжовния център по идея и със силите на самия Константин. По този повод следва да
се отчете обстоятелството, че едно такова пътешествие е представлявало значителен
материален разход, чието поемане от Братята е най-малкото съмнително. Самото
преминаване на българските граници не е било възможно за „мисионерите на
Византия”, поради един крайно строг граничен режим, за който можем да съдим от
отговор № 25 на папа Николай I до Борис I (48,с.131).
 За бягството на ШБК от Византия – мотиви и маршрут на
придвижването й
Литературата не предлага букет от мнения, дали и защо са избягали Братята от
Византия. Темата е свръх деликатна.
Странно и необяснимо е отсъствието на достатъчно данни за маршрута, по
който са пътували Братята от Византия до крайния пункт, където са пристигнали.
Нямам съмнение, че тази тайнственост има своето обяснение в бягството на ШБК. За
това как и къде са пристигнали книжовниците около Философа Константин, ще бъде
коментирано по-долу. Но така констатирания факт и установените странни отношения
между възложителите на византийската мисия и нейните първоначални изпълнители
или по-точно липсата на такива отношения след бягството им от Византия,
свидетелства единствено и неотменимо, че тяхното участие в казаната мисия е
прекратено.
Ако проф. П. Динеков е на мнение, че „Не се знае точно кой път избират К.-К.Ф.
и неговите сътрудници”(29,с.411), Г. Сотиров предполага: „Поради обтегнатите
отношения между Б-я и Византия най-правдоподобно е, че те (авторът има предвид
Братята – доп. мое) са предпочели пътя Via Egnatia (Константинопол-Солун-Дирахиум,
след това по море до Венеция и от там към Моравия)” (52,с.735). Нямам коментар при
така посочения мотив за избор на маршрута.
Изказаното от Сотиров становище е лишено от съображението, че ако Братята са
пратеници-мисионери на василевса Михаил, не те са били организатори на пътуването
до северната Моравия и не те са начертали маршрута му.
Съветският автор С.Б. Бернщейн има друго мнение: „Ехали по хорошо
известной дороге через Ниш и Белград. В Ж(итие) М(ефодия) эта дорога названа
„Моравской”: Константин направился по моравской дороге взяв с собой Мефодия. Эта
дорога шла через Болгарию” (15,с.88).
На първо място ще посоча, че Бернщейн е ползвал някакъв превод на
съвременен български или руски език, в който се говори, че Константин е тръгнал по
моравския път и този път е минавал през България. В ЖМ обаче, е записано, че
Философът „…пое пътя към Моравия, вземайки и Методия” (2,с.72). За това, че пътят
минавал през България в съвременния текст на ЖМ няма и следа. Тези различия са
многозначителни.
Може ли някой да си представи, че византийците биха нарекли в онези далечни
години маршрута от великата византийска империя до някакво дребно и мимолетно
княжество намиращо се на 800 и повече километра от Солун, да речем, на името на
същото това измислено държавно образувание? Не е вероятно да е съществувало
въобще подобно наименование, то явно е създадено от панславизма по идея на
честолюбиви чешки църковници. Всъщност и двата цитирани тук маршрута за
достигане на неизвестната Моравия не са верни. Славистите не са могли да си позволят
друго освен необоснованото си предположение за установяване на Константин и
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Учениците след бягството им от Византия направо в Северна Моравия, респ. във
Велеград. Това се дължи на загубената причинно-следствена връзка на бягството с
ненамерения организатор на въпросното пътешествие.
Няма съмнение, че Братята и хората им са били ескортирани при напускането на
Византия до Плиска за среща с владетеля Борис, император на България, техен
братовчед и партньор в ЗАВЯРАТА, който е имал исторически доказано пряко
отношение към делото на Кирил и Методий. Според моето тълкуване на развитието на
сагата, Братята се установяват в Плиска до нахлуването на византийските войски в
България през ноември 863 г. и сключения договор за Дълбокия мир, след което
тяхното пребиваване в метрополията става неудобно и Борис ги изпраща в Българска
Моравия, която е в диоцеза на Римската църква.
Както се видя славистиката е измислила известно число маршрути на
движението на Философа Константин и на Учениците от Византия до Северната
Моравия без каквото и да било конкретно основание. Споменава се и за „Моравски
път”, като се прави опит да се намери оправдание за понятието Моравски в крайната
му точка – Северната Моравия. Моята теза изключва такъв разговор, защото няма
аргумент против нея, тъй като Братята могат да пристигнат след бягството си от
Византия единствено в Плиска и никъде другаде.
Двамата гръцки архиепископи - владици на българската Охридска митрополия
Теофилакт и Димитър Хоматиан, не споменават по никакъв начин в Пространното и в
Краткото житие на Климент Български поне за начало на религиозно-културна мисия
сред моравците. Това е основание да приемем, че дори и да е била замислена някаква
такава мисия от василевса и патриарха, нейното осъществяване е било така рано
прекратено с бягството на Братята от Византия през юни 863 г., че не е останал
никакъв, заслужаващ уважение спомен за нея сред гърците.
Пристигнали в Българска Моравия, Константин и Методий работят върху
преводите на християнска богослужебна книжнина, подготвяйки се за представяне пред
папата. Неминуемо, тяхното присъствие е било известно на немския крал Людовик.
Няма съмнение, че той не би допуснал присъствието и дейността на двама византийски
агенти, които да работят след 864 г. против неговите и на папството интереси на
васалната му територия. Може да се очаква, че подобна позиция е имал и съюзникът му
Борис. От всичко това произтича разбирането, че Братята не са били след бягството им
от Византия през юни 863 г. вече мисионери на василевса Михаил ІІІ.
3.4.2. Отношенията между Византия и България след бягството на Братята
от Константинопол
В древните български писмени паметници информация за „Странната” война на
Византия против България от ноември 863 г. не съществува.
Славистиката служи на интереса си и също така не коментира нахлуването на
византийските войски „по суша и вода” на българска територия.
Българската историография, обаче, не е могла да пренебрегне напълно
сведенията за войната на Византийската империя против България. В „История на
българите”(35) се съобщава единствено, че Византия се е възползвала от сполетелите
България природния бедствия, които разстроили нейната отбрана. Едва ли не няма
мотиви за тази ненавременна война.
Както В. Златарски, така и други крупни български историци съобщават за
споменатата война. Тук ще отделя внимание на официалната българска историография,
представена от изданието на БАН „История на България”.
От събитията, последвали пристигането на светите Братя в Плиска, можем да
съдим, че византийският шпионаж е успял в кратки срокове да уведоми своя
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император Михаил III за обстоятелства, които са били очевидно от силен интерес за
Византия. Василевсът е бил поставен пред необходимостта да реагира светкавично,
след като е разбрал, че потомците на От Бога цесáря Омуртаг, смятани за верни висши
служители на византийската дипломация и Патриаршията са разкрили поведение,
неприемливо за управлението на Източната Римска империя. Правдоподобна е
версията, че шпионите на Михаил са се добрали до информацията, че Борис и
неговите втори братовчеди работят активно да християнизират българите под
покровителството на Римската курия, при което книжовната норма на новия
всебългарски език и българската азбука са немаловажен фактор. Всичко това е
подсказало на ромеите опасната възможност българите да се измъкнат от сферата на
византийското културно и очаквано верско влияние. Тревогата на василевса се е
основавала на вестта за активно извършваните на нов език и с нова азбука преводи на
християнска богослужебна книжнина и на еднопосочността на целия масив от
съображения и данни за интереса на България да приеме християнската догма именно
от Рим, а не от традиционния си противник - Византия. Константинополската върхушка
не е могла да приеме направената от Борис заявка към Римската катедра35 за
покръстване на българите и за структуриране на новата им църква с цел
присъединяването й към юрисдикцията на Апостолическия престол, както и ползването
на не гръцка книжнина за християнско богослужение.
Военно-политическите събития, за които ще стане дума, са пряко свързани с
дълбокото възмущение на политическите среди в Константинопол след като се разчуло
за извършеното „предателство” от Философа Константин и хората му. То се съдържа не
толкова в културно-религиозната сфера и по-конкретно във версията на славистиката,
според която От Бога цесáрят Борис и братовчедите му Константин и Методий са
попречили да се изпълни обещаната от василевса Михаил III на Растица културнорелигиозна помощ, защото тя е била маскировъчен халат за истинските цели на
планираните срещи на Братята с Ростислав.
Както вече стана достатъчно понятно, тяхната задача е била да съгласуват в
Моравия военно-политическите позиции на двете страни в условията на подготвящата
се агресия на франките в Южна Моравия.
Разбирането за историзъм обяснява събитията и в т.ч. предприетата от
Византийската империя военна агресия за решаване на този, предизвикан и изострен от
България проблем, който засяга много дълбокото византийските религиозни и
геополитически интереси.
Тезата не се нуждае от доказателства! Тя е дала основание на Михаил III за
единствения извод: Борис прави нередни неща и трябва да бъде спешно спрян, и
наказан!
И това е последвало:
Непосредствено след победна битка на предводителя на ромеите Петрона срещу
арабите на 03.11.863 г. при р. Гирин на Малоазийското Причерноморие, гърците
нахлуват на българска територия „по суша и море”. Кампанията се провежда като
светкавичен поход в необичайно за региона годишно време. Българите били така
изненадани и неподготвени, че не могли да окажат съпротива. Нещо повече - през 863
г. грозни природни бедствия сполетели България; тя била сломена от незапомнена
суша и епидемии. Георги Бакалов е на мнение: „...византийските войски нахлуват в
Изворите сочат, че От Бога цесáрят Борис I потърсил съдействие от Константинополската патриаршия
за покръстването на българите, но поставил условие да се признае Българската църква за автокефална.
Гърците отказали категорично, поради което император Борис се обърнал със същата молба към Римския
папа. ”Междувременно кан Борис известява с писмо краля на източните франки, чe възнамерява да
приеме християнско кръщение”(35,с. 226).
27.
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страната, но, както изглежда, не за да водят истинска война, а да принудят българите
на отстъпки (курсивът.мой)” (35,с.226). Не намерих обаче в специалната литература
подходящи български публикации, които да обясняват „светкавичната война” на
византийците против България, което би било необходимо на читателя.
Резултатите от византийската светкавична война стояли като непреодолима
принуда, всъщност изнудване, за подписването на мирен договор, с който Михаил III
спрял Борис и неговия устрем към църковна независимост. В „История на българите”
се фиксират няколко важни момента, които се отнасят до положението на българската
власт към месец ноември на 863 г.:
„...кан Борис е принуден да преговаря с империята. Византия веднага поставя
условията: българското пратеничество да се покръсти, а след това и целият народ....
Двете страни подписват договор за „дълбок мир” с продължителност от 30
години…
В късната есен на 863 г. мисия от Константинополската патриаршия
пристига в Плиска и покръства кана, неговото семейство и приближените му
сановници. Продължителят на Теофан пише: „...били покръстени много други между
българите, които се отличавали по род, значение и богатство” (35,с.226)
По този повод византийският император Михаил III е записал в дневника си:
„В 863 г. мир с княза на българите Борис. Борис получава областта между Железната
врата (Демиркапу) и Дебелт (при днешен Бургас), наричана от българите „Загоре”,
Борис преминава към християнството - изпращане на един епископ и няколко
свещеници за мисионерстване” (61,с.61).
Българският император Борис бил принуден да се откаже и от разширения си
титул „От Бога цесáр”, свидетелстващ, че неговата власт произтича от Бога, което било
голям удар за неговото достойнство и стойността на владетелското наследство, което
ще остави на приемника си. Титулът на Борис, който виждаме в дневника на Михаил
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III е дело на преводача, превел гръцкото arcon с „княз” вместо с „император”.
Покръстването на цесáр Борис е станало, както се каза, по силата на
документираната с договора за „Дълбокия мир” принуда. Според тогавашните
традиции договорът е бил потвърден и с полагането на клетви. Предходните цитати
показват, че Българският владетел Борис се е задължил да не прави по-нататък
постъпки пред Апостолическия предстоятел за покровителство при създаване и
развитие на Българска православна църква.
Огромното унижение, на което е бил подложен българският владетел и първите
резултати от покръстването на българската знат от гърците е дало основание на една
част от българските боили да са недоволни от опасностите, за българската национална
независимост.
3.4.3. От Бога цесáрят Борис изпраща Братята в Българска Моравия.
Вече стана дума за създалата се трудна за От Бога цесáря Борис обстановка с
нахлуването в България на византийската войска на Петрона и за необходимостта да се
освободи от присъствието на Братята и Учениците в Плиска. Както е могло да се очаква
императорът на България е избрал да ги настани в Българска Моравия.
Изборът на Борис да установи Константин и сътрудниците му в Българска
Моравия е бил вероятно основан на няколко съображения и в т.ч.:
1. Моравия е към разглеждания период българска територия, както българско е
най-голямото й селище Белград.
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За превода на гръкоезичния титул на българския владетел, придобит от Крум в мирния договор със
Ставракий след неуспешната война на василевса Никифор I Геник срещу България вж. трактата
„Крумовци, императорите на България” (27,с.21-47)
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2. Българска Моравия е диоцез на Светия престол, което е знак, че приемането
на Философа Константин и придружаващите го учени мъже там, е проява на готовност
на Папската курия да работи за сближаването си с България.
3. Настаняването на Школата за българска книжовност в Българска Моравия е
целесъобразно и поради това, че очакваното придвижване на Константин и
сподвижниците му до Рим, след получаването на съгласието на папата за това, би било
бързо и с минимални усложнения.
Няма сведения за враждебно към Братята отношение от страна на властващия в
Моравия Ростислав по време на пребиваването на ШБК там. Това свидетелства, че той
се е съобразявал с подчинението си на българския владетел. Има данни и за известни
колебания на Растица за промяна на своята зависимост по посока на Константинопол.
До пролетта на 864 г., когато Растица се е заклел във васална вярност пред съюзника на
Борис Людовик Немски, той е бил принуден да запази някаква търпимост към
пребиваването на Братята в Моравия. След тази дата той вече не е имал избор. Изводът
за подобно впечатление се основава на липсата на всякакви документирани в изворите
контакти между Братята и Ростислав.
 Идентификация на територията на посочената в писмените паметници
Моравия
Славистките изследователи лансират идеята, че Моравия, която наричат Велика
Моравия е разположена в земите на съвременна Словакия, съответно, населеното
място, където са пристигнали и били настанени Братята е бил град, произнасян и
записван най-вероятно от гърците като Велеград. Вече стана дума, че името Велеград
се дължи на гръцкия изговор на името Белград.
Включването на България в общите военни действия против Моравия, за които
вече стана дума, показва, че то не се отнася за Северна Моравия, а за тая Моравия,
която е българска територия, граничеща с метрополията, а нейният управител княз
Растица е направил опит да измени на своя владетел. Малко или напълно невероятно е
да се очаква, че унизената от Петрона предната година българска войска, би могла да
се изнесе далече на северозапад в някаква фантастична военна кампания против
Северна Моравия.
Нека си спомним за наказателните акции на Омуртаг по средното течение на
Дунава и по поречието на река Тиса по отношение на славянски племена, поданици на
Българската империя, направили опит да преминат към франките. Не е бивало
освидетелствано, да е имала българската имперска власт интереси северно от
посочените земи, т.е. не може да се очаква да е била нападната именно Северна
Моравия от съюзената войска на франки и българи през 864 г.
От Второ житие на Наум Охридски: Авторът на житието съвсем прецизно
отбелязва къде са пребивавали братята Константин и Методий след напускането на
Византия: „…Константин Философ и брат му Методий, …обхождаха и учеха
мизийския и далматинския род,…” (7,с.82). Както е известно римската провинция
Далмация се намира в крайния запад на Мизия, но не и на север от нея.
Едно сериозно основание да определим местоположението на Моравия, където
са пристигнали Братята след гостуването им при братовчеда Борис, представлява
анализа на политическата обстановка в България по това време: Византийската
империя забелязва, че административното образувание на склави, наречено от
Константин Багрянородни Голяма Моравия, създава трудности на българските цесáри.
По този повод вероятно се е съхранило сведението, че Борис заварва проблеми около
„господството над славянските племена в Тракия и Македония”(35,с.225).
Историческата наука е доказала практиката на държавите с националистическа външна
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политика да подкрепят сепаратистки сили и движения у съседите си. Това обяснява
специалното внимание, проявено от Константинопол към събитията в Моравия, с
което се показва, че тя е в зоната на неговите военно-политически интереси. Нищо
ново! То ни помага да намерим обяснение на поведението на Византия по повод
събитията на западната граница на съседната й България. От автора на ЖМ научаваме,
„при нас са надошли мнозина учители християни от италианците, от гърците и от
немците, които ни учат различно” (2,с.72), което говори, че Българска Моравия има
средищно положение между страните, изпратили мисионери там. Впрочем няма данни
за принадлежност на земите около посочената чешка река - Северна Морава към зоната
на византийските стратегически интереси. То се дължи на голямата отдалеченост на
северната Моравия от същинската византийска територия, от съществуването на
огромни рискове за Византия поради застрашените от нея военно-политически
приоритети на немците и на религиозните амбиции на папството, от възможния
сблъсък с хървати, сърби, унгарци (маджари), българи по военното трасе към славяните
отвъд Дунава (северно от реката, по поречието на р. Северна Морава). Няма съмнение,
че този проблем не е бил коментиран от военни стратези
за нуждите на
традиционните исторически теоретици!
„В аналите на Фулда четем: ‘Людовик Немски… през средата на месец август
(на 846 г.-доб.моя) тръгна на поход срещу славяните по поречието на Маргус, които се
готвеха да се разединят.След като уреди делата си там и ги реши по свое усмотрение и
възкачи на княжеския престол Ростислав, братовчед на Моймир – с големи трудности и
загубвайки значителна част от войската си – се завърна…’ ” (61,с.27) Този текст ни
въвежда в недоумение. Това най-вероятно е дало повод на П. Динеков да заяви –
„Велика Моравия е силна и добре организирана слав.държава…”(29,с.407).
Славистиката продължава да развява знамето на едно неправдоподобно величие, без да
си дава сметка за ресурсите на славяните от княжеството „Велика” Моравия,
населяващи земите около р. Северен Маргус, както се е наричала от римляните и
северната река Морава( виж картата по-долу).
Това е едно от преките доказателства, че както Моймир, така и Ростислав са
князе на Българска Моравия, а не на северната й съименница.

Северна р. Маргус (Морава)

Южна р. Маргус (Българска Морава)
и град Сирмиум
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Долнодунавските страни по римско време
Представените карти, съответстват на многобройни в Интернет публикации и
показват Панония като част от Илирик, което е важно за изследването. Източната и
северната граница на Панония е определена от р. Дунав. От север, извън територията на
провинция Панония, в Дунав се влива р. Морава(Маргус). Същото наименование
Маргус е дадено и на р. Българска Морава в другата малка карта. Няма съмнение, че
Северна Моравия е извън територията на провинция Панония.
В студията си „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на преводите”,
изложих хипотезата, че Прибина – бащата на Коцел, е кан на българско племе. Има
становище, че изгоненият от Нитранското „княжество” 37 Прибина, по-късно, „След
дълги странствувания”(не се отбелязва къде-бел.моя) той получава най-после
благоразположението на немския крал, а ок. 840 – и областта край р. Сала (т.е. Долна
Панония) като бенефиций”38.
Петер Юхас в книгата си „Кирил и Методий в Българската Моравия”:
Въз основа на проучване на труда на баварския географ „Описание на
лежащите на северния бряг на река Дунав територии и градове”; на летописа на Регино
от 860 г.; на работите на Йохан Турмаир, известен като Авентин; на работите на
37

Напомням, че за славяните е характерно да наименуват племената си на името на реки или други
географски обекти, но не и на имената на населени места. Това поставя под въпрос доколко нитранското
племе на Прибина и Коцел е славянско.
38
Сотиров,Г. Велика Моравия.–В: КМЕ,т.І, С.,1985.
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североафганистанския учен – историк Гардизи и на други древни автори, Петер Юхас
установява в книгата си, че през IX век в Европа са съществували две географски
области, респективно две княжества, по поречието на две реки с наименованието
Морава (Маргус). Българската река Морава се влива в р. Дунав източно от Белград,
като негов десен (южен) приток и тече успоредно на сегашната сръбско-българска
граница. Северната р. Морава дава водите си на Дунава северозападно от Братислава и
е ляв приток на голямата река. Южното княжество, обединило племената браничевци,
тимочани и абодрити е било наречено от василевса - писател Константин VII „мегали”
(Голяма) Моравия и се е простирало южно от Белград, а другото - просто Моравия, е
било далече на север, на територия от днешни Чехия и Словакия.
П. Юхас продължава собствените си заключения и подкрепящите ги древни
изследвания: „Под името на река Маргус следва да се разбира изключително само
Южната (тогава Българска) Морава, защото Северна Морава в днешна Словакия на
латински език е била наричана Марус, Марован и т.н.
Южна Морава е получила латинското си име от построената недалече от
нейното устие римска крепост Маргус. Така я споменава около 700 г. и Равенския
безименен географ, а именно, че Маргус тече недалече от река Дринус (днешна Дрина”
(61,с.45,46)
П. Юхас предлага и един силен аргумент в полза на тезата, че Кирил и Методий
не са отсядали другаде освен в Сирмиум, където отделно Методий е служил на
римската катедра като епископ и архиепископ: „Авторите на Панонските легенди не
споменават дори и дума за това къде е била разположена Моравия, в която Кирил и
Методий са проповядвали Божието слово, но съобщават, че папа Адриан е
ръкоположил Методий за епископ на „престола на св. Андроник, един от седемдесетте
апостоли Христови”, т.е. в Сирмиум. И от този факт изводът може да бъде само един:
центърът на дейността на Методий е бил Сирмиум, на брега на р. Сава, който тогава е в
пределите на българската държава.
Невъзможно е да се предположи, че Методий е работил не в Сирмиум и
неговите околности, а далече на север, на територията на днешна Словакия, „…тъй
като църковните канони категорично ограничават юрисдикцията на всеки един епископ
само в рамките на собствената му епископия” (61,с.29).
Като се опира на богат исторически материал, включващ съчинението на
Константин VII Багрянородни „За управлението на империята”, размишленията на
Дьордь Скленар, свидетелствата на Баварския географ и Франкската хроника от 864 г.,
Фулденските анали и трудовете на П. Пюшпьоки Над, И. Боба, японеца Сенга Тору и
единствения сред тях българин П. Коледаров, П. Юхас информира и обстойно доказва,
че трикняжеската Моравия е българска провинция, която е разположена около и
предимно на запад от българската река Морава (40,с.24-37).
Константин VІІ Багренородни в „За управлението на империята”: „Пак по
течението на реката се намира т.нар. Сирмиум, на два дена път от Белград. От тук
започва непокръстената Велика Моравия, която турките (маджарите-доп.мое)
унищожили и която преди това управлявал Светополк”. „От източната страна с турките
граничат българите, където ги отделя река Истър, наричана още Дунав,…”
(40,с.214,215).
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(61,с.25)
Представената карта, в която авторът Надь е показал разположението на
Южната Моравия, носи белезите на едно неправилно възприемане на гръцкото
прилагателно „мегали”, като „велика”. Градът Сирмиум е отбелязан като Срем.
Няма да повтарям ползваните от П. Юхас податки от неговите извори, но ще
цитирам Константин VII Багренородни и по-конкретно 40-та глава на „За управлението
на империята”, в която той очертава точно южните граници на Унгария: „Kъдето
започва Тюркия (Унгария) е мостът на император Траян (днешният град Турно Северин
в Румъния–б.м. П.Ю.), отстоящ на три дни път от Белград, където е кулата на свети
Константин Велики и при завоя на реката (Дунав–б.м.П.Ю.) е така нареченият
Сирмиум (Сремска Митровица–б.м. П.Ю.) на два дни път от Белград, и от тях започва
Мегали Моравия – непокръстената” (61,с.20).
Юхас продължава: „Трябва да посоча още и това, че Константин Багрянородни
локализира мястото на Мегали Моравия и очертава границите й така, както независимо
от него го е направил Баварският географ. Нещо повече, презвитер Дуклянски (средата
на XII в.) изтегля границата на Мегали Моравия още пОvv на юг” (61,с.20,21).
П. Юхас ни съобщава: „От своя страна император Константин Багренородни в
труда си „За управлението на империята” също съвсем определено сочи
съществуването на две Моравии. Едната той назовава последователно „Мегали
Моравия”, а другата – просто „Моравия” (61,с.19).
От определението на Константин VІІ се разбира, че на изток от град Сирмиум се
простира Моравия, която той нарича „непокръстена”. Всъщност „велика” е
целенасочено подбрано значение на използваната в цитираното произведение на
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Константин Багренородни гръцка дума „megalh” (мегали), защото тя има още и
значението „голям”. Това се установява с елементарна справка в българо-гръцки
речник, в който, както „велик” (19,с.301), така и „голям” (19,с.314) се превежда с една
и съща дума записана megaVlo~.
П. Юхас задава един много интересен въпрос: Защо след като папата е
разпоредил на епископ Методий да се настани в резиденцията на апостол Андроник, а
той е отишъл според славистиката в северния град Велеград(?), не е последвало
неодобрение на папата, отправено към самия епископ Методий и към Коцел, като негов
покровител (61,с.30). Това тълкуване на славистиката противоречи на констатацията на
ЖМ: Методий е бил ръкоположен „…за епископ на Панония – на престола на свети
Андроник, апостол от седемдесетте, което и стана” (2,с.74).
Цитатите от „За управлението на империята”, които представих са посветени
от автора им Константин Багренородни на Българска Моравия – видно от богатството
на неговото изложение чрез изписаните за това топоними. Остава неясно защо
неговото определение се отнася от славистиката към северната Моравия.
От друга страна е смешно да се приема определението на Северната Моравия от
славистиката като „велика” на фона на нейните несравнимо по-големи и поцивилизовани съседи и в т.ч. Франкската империя на наследниците на императора на
Великата римска империя Карл Велики, Източната Римска империя (Византия) и
Българската империя. Да се нарече едно мимолетно славянско княжество „велико” на
границите на трите огромни държави е зле премерено.
Естествено прилагателното „велика” в никакъв случай не може да се прикачи и
към българското княжество Моравия.
Свободният изследовател П. Юхас задава едни особени въпроси: „Защо във
внушителната литература за Кирил и Методий липсва анализ на труда на император
Константин Багренородни ‘За управлението на империята’; как е могло да убегне от
вниманието на хилядите изследователи, че и Регинон споменава моравците именно на
посочената по-горе територия, между каринтийци и българи?” (61,с.33).
Приема се, че очертаната територия е била българска, на която тези моравци са
били федерати (погранично население). Има податки, че Българска Моравия е стигала
на юг и до изворите на р. Дрина. Областта Срем, с център гр. Сирмиум, (град Срем се
появява след X век), е разположена на северния бряг на р.Сава, малко на изток от
устието на Дрина в Сава и на два дена път от Белград. Градът Сирмиум е бил приеман
като седалището на св. Андроник. Това е, казва Юхас, най-точното сведение от
Панонските легенди, което не е било взето под внимание от славистите с мотив, че
Методий не го е знаел.
Знайно е, че славистиката използва повсеместно единственото срещащо се в
българските древни извори и по-конкретно в Успение Кирилово прилагателно на
Моравия „велика”. Не е ли това само един неправилен превод? В същото се чете още:
„И после (Константин–доп.мое) се върна в Цариград. Тук намери пратеници,
изпратени при царя от Ростислав, княза на Велика Моравия, които молеха за учители
по православната вяра” (4,с.66). А защо славистиката не споменава ни веднъж за
Българската Моравия на браничевци, тимочани и абодрити? Т.е. защо се конфронтира
с историографията? В проява на последователност тази наука никога не е обяснила на
доверчивите си читатели фактът, че в Пространните жития на Кирил и на Методий
никъде не е било използвано за Моравия понятието „велика”. Не може да се знае,
какъв смисъл е бил даден в прилагателното мегали на Моравия в Успение Кирилово.
Не е странно съвпадението между определеното от Константин VII
Багренородни разстояние от Сирмиум до Белград и даденото по динамичния способ от
архиепископ Теофилакт Охридски отстояние между тях чрез пътуването на тримата
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Ученика от престолния град на архиепископа на Панония Сирмиум до Белград,
продължило два дена. Във връзка с всичко това изследователят Юхас, като се позовава
на едно древно житие задава въпрос: „С какво право привържениците на
традиционното схващане – при наличието на категорично определение на географското
местоположение на Моравия от споменатите извори – оставят без внимание и
съобщението на автора на Житието на Свети Апри, че Моравия е била между Мизия и
Панония, с други думи, в областта Сирмиум?”(61,с.34). Юхас ползва този извор още
веднъж: „От житието на свети Апри (Миракула санкти Апри), което е написано след
978 г. от неизвестен монах, научаваме, че маджарите, след като опустошили Мизия и
домовете на ‘езичниците моравци’, …” (61,с.24). Това съобщение не може да се отнесе
към превземане на северната Моравия поради факта, че Моравия от днешните чешки и
словенски земи не се намира в Мизия, а нейните жители не са били след 830 г.
езичници.
В „История на българите” намирам сведения за отношенията между
централната българска власт при Омуртаг и князете на северозападните български
славянски племена: „Още от времето на кан Крум към българската държава са
присъединени обширни територии от Трансилвания, Панония, та чак до гр. Буда. В
състава на новите земи основно население са местните славяни, между които
абодрити, браничевци и тимочани” (35,с.209). Племенните вождове на някои от
българските славяни изпратили през 818 г. свои пратеници при франкския император
Людовик Благочестиви в Херистал, предлагайки му да минат под неговата върховна
власт. Вождовете поискали от императора да запазят известна вътрешна
самостоятелност. Не ще и съмнение това било резултат от провежданата от Крум и
особено от Омуртаг политика на централизация на канската власт, ограничаваща
правата на славянските князе и създаваща известно напрежение между франките и
българите. През 824 и 825 г. се правят опити за преговори между Българската и
Франкската империи за владеенето на споменатите племена. До споразумение не се
стига. Тогава през 827 г. От Бога цесáрят Омуртаг изпратил българска флота по реките
Дунав и Драва. „Независимо от усилията на дипломацията, българският флот навлиза
по средното течение на Дунав и принуждава разбунтувалите се тимочани и абодрити
да се подчинят на старата (българската–доп. мое) администрация. …Съобщението, че в
крайна сметка българският кан (От Бога цесáр–доб. моя) предприема драстични мерки,
като наказва славяните с огън и меч, говори за решимостта на Плиска да запази
статуквото в района…..В крайна сметка среднодунавските земи остават под контрола
на българите с крепостите Браничево, Белград, Срем39, Сланкамен и Буда”
(35,с.209,210). От тези данни се разбира, че наказателната операция на българите е
дошла от юг по Дунава и по притоците Драва и Тиса, което говори, че българските
славянски племена са населявали земите около тези реки.
Според П. Мутафчиев: „Противославянската политика на новия български
владетел ще да се е изразила в известни ограничения, а може би и притеснения над
славянските му поданици. Поради това и последиците й не закъснели да настъпят.
Двете славянски племена тимочани и браничевци, второто от които обитавало областта
по двата бряга на Дунава към устието на р.Морава, напуснали земите си…Безплодните
преговори продължили почти цяло десетилетие, докато най-сетне търпението на
39

В случая наименованието Срем е дадено на град, който в други документи е Сирмиум, а Срем е име на
областта. В интернет под линк www.pravoslavieto.com е публикуван материал, ползващ като източник
книгата на Георги Атанасов „345 Раннохристиянски светци”, в която може да се прочете: „Сирмиум е
най-значителният римски град в Илирикум,… ” и по-долу: „На десния бряг на Сава през X в. възниква
средновековен Срем, който…е важна цитадела на Самуилова България”. Това разбиране се споделя и от
други автори и то ми дава основание да го ползвам.
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българския владетел (Омуртаг-доп.мое) се изчерпало и войната между двете страни
станала неизбежна. Неприятелските действия се водили из днешния Банат и по-нататък
(на запад-доп.мое) към Срем. Починът в тях имали българите, чиито войски по
течението на р.Драва навлезли в Горна Панония, …Малко по-късно българските речни
флотилии отново действували по Драва....За тая война споменава един надпис в памет
на таркана Онегавон, който загинал във водите на р.Тиса” (42,с.200,201).
През 829 г. Омуртаг повтаря набега си по Драва без съпротива. Смята се, че след
тази акция България е получила областта Срем и важната крепост Сингидунум
(със „славено-българско име Белград”) и „се турило край на франкската офанзива към
Балканския полуостров” (32,с.316). В. Златарски чертае северозападната българската
граница така: „от устието на Тиса, обхващайки об. Срем, тя слизала към средното
течение на р. Сава, по тая река до устието на р. Колубара, по тая река и по източния й
приток в ю.източна посока към средното течение на р. Морава, по нея и при дн.
Алексинац се отделяла от нея и, като обхождала Ниш източно… стигала до Перник и от
там на юг до западните Родопи” (32,с.316).
Извод: Българските граници са заграждали областта Срем, което значи, че на
запад от Тимок са живели славяни, носещи в писмените паметници етнонима моравци.
Ето, за тази Българска Моравия става дума и нейното отричане от славистиката е
понятно, но неприемливо.
Дадената от нашите историци информация за военните действия на Омуртаг по
поречията на Тиса, Дунава и Драва са основание да приемем, че български войски не са
стигали дори до Северна Панония, което значи, че българския интерес е бил
съсредоточен във владеенето на славянските територии в южна Панония и западен
Банат.
Представените току-що информации предизвикват интересни въпроси.
Основание за тях е фактът, че в историографията ни няма имената на славянски князе,
освен тези на Моймир, на племенника му Растица и на неговия приемник Светополк. И
ако можем да си обясним това с подмяна от българските власти на князете, опитали да
се присъединят към немското кралство, с български администратори, то вероятно
чичото на Растица Моймир е бил назначен от Омуртаг за управител на българските
славянски племена.
Както вече стана ясно, защитавам хипотезата, че Коцел е кан на българско
племе.
Няма данни за племе с етнонима моравци. Логично е да се мисли, че това име е
дадено на славяните от трите казани племена, като едно общо име, както и за да не се
обиждат чувствата на другите две, ако се предпочете името на едно от тях.
Изводът, към който ни насочва цитираното от „Историята” на Г. Бакалов,
твърденията в книгата на П. Юхас и уникалния труд на В. Златарски е неоспорим –
територията на запад и северозапад от българската река Морава, включваща областта
Срем от Панония, е била българска земя населена главно от славяни до загубата на
независимостта през 1018 г.. И там, най-вероятно, са били установени Братята и
Учениците през трите и половина години преди да тръгнат за Рим.
От „История на България”: „Разширението на Франкската империя и на
Българската държава в областта на среднодунавските славяни през първата половина на
ІХ в. ускорява процеса на държавно изграждане сред тях. В началото на 30-те години се
оформили две славянски княжества – Моравското, начело на което стоял Моймир и
Нитранско, оглавявано от Прибина. Моравското княжество укрепило значително
своите позиции по време на управлението на Ростислав /846-870/, когато трябвало
непрекъснато да устоява на пристъпите на немската политическа и църковна
експанзия” (36,с.246). Твърде интересно е признанието на историците от 1981 г., че в
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началото на 30-те години се оформили две славянски княжества. Несъмнено под името
Нитранско авторите са имали пред вид славянско административно образувание около
гр. Нитра. Но авторитетни данни или дори предположения за съществуването на второ
славянско княжество в земите на днешните Чехия и Словакия няма. Тази липса на
информация ми дава повод да отбележа отново, че ако едното северно славянско
княжество има името Моравия според името на северната р. Морава, то т.нар.
Нитранско е свързано с името на селището Нитра, за каквато практика няма дадено до
сега обяснение. Може да се предположи с основание, че т.нар. Нитранско княжество е
всъщност Нитранското канство на Прибина.
Цитирайки Н. Туницкий, В. Златарски пише за географското взаимно
разположение на България и Моравия: „2. ‘в пространствената близост на България с
Моравия, която непосредствено се допира до нея’ ”(33,с.221). Тази много сериозна
податка не се нуждае от коментар.
Доказателствата, представени от П. Юхас, тезите на И. Боба и другите посочени
автори са така добре разработени, че безплодните усилия на чешко-словашките
археологически експедиции да намерят следи от историческото минало на химеричната
Велика Моравия в Словакия правят безсмислени по-нататъшните дирения. Много
убедително свидетелстват за балканската принадлежност на голямата Моравия
податките за това, че Методий бил изпратен през 869 г. от папа Адриан в Сирмиум,
като епископ на Панония, а след завладяването на този град от Светополк, папа Йоан
VІІІ го помазва за архиепископ, назначава го за предстоятел на епархията Илирик и
България и го предава на моравците. Вече споменах, че Илирик не включва земи на
север от Дунав, където около левия му приток - чешката р. Морава, се намира
територията наречена от славистиката Велика Моравия. Според Анастасий
Библиотекар в Илирик влизат България, двата Епира, Дардания, Дакия, Тесалия и още
други провинции (10,с.200).
Оценявам конспектираните по-горе доказателства като убедителни и
достатъчни, поради което постройката на работата ми ще се основава на заключението,
че Голямата Моравия е сбор от три български славянски княжества, с посоченото
общо име, заемащи територия на юг и запад от Белград. В него са били изпратени
в края на 863 г. Константин Философ, брат му Методий и Учениците от
императора Борис. От там те са отпътували за несъстоялата се среща с папа
Николай I през 867 г.
Интересна информация на Симон де Кеза: „Надигнал се после Зватаплуг
(Светополк – доб. моя), синът на Морот, някакъв владетел в Полония, който …властвал
над българи и месияни40 и започнал също така да управлява и в Панония след
изгонването на хуните” (23, с.70).
Представеният цитат излага становището на автора Симон де Кеза, според
когото Светополк е властвал върху смесено от славяни и българи население, т.е. това е
било на територия непосредствено до западната граница на България, която е
навлизала незначително в Долна Панония.
В заключение на направените тук обосновки П. Юхас пише: „Както вече
изтъкнахме, Баварският географ, Франкските хроники, Гардизи и император
Константин Багренородни единодушно поставят Великоморавия в района на Сирмиум,
точно там, където според Пространното житие на Методий, е било и самото епископско
седалище на Методий” (61,с.29). (Защо ли Юхас пише Великоморавия, след като по
този начин се внася алюзията, че става дума за северната Моравия, чието определение
„велика” самият той категорично отхвърля?)
40

Редакторите на изданието на ЛИБИ т. V са отбелязали под линия (23,с.70), че под етнонима „месияни”
авторите от XII - XIII век са „често означавали” българите от дн. Северна България.
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Не знам до колко убедително са прозвучали дадените до сега доказателства за
местоположението на Моравия, където е бил изпратен от папа Адриан епископ
Методий, като глава на християните в Моравия и България. Но във Второто житие на
Наум Охридски може да се прочете откровението: „И [папата] …ръкоположи Методий
за епископ на Моравия и на цяла Панония” (7,с.82). И пак там: „…той (Наум–доп. мое)
…се присъедини към равноапостолите Константин Философ и брат му Методий, които
обхождаха и учеха мизийския и далматинския род и ги последва навсякъде и даже [?]
до Стария Рим” (7,с.82). Свидетелство за това, че Кирил и Методий, след пристигането
си в проблемната Моравия, са учили мизийци и далматинци,(това е могъл да знае
ученикът на Наум, написал житието му), които са обитавали територии отстоящи
стотици километри на юг от Северната Моравия. В приложената карта Далмация
достига на север до Панония, която е от южната страна на Дунава, а на север е
Словашката Моравия.
Използваната в случая формула за Моравия се разяснява от П. Юхас:
„Значителна част от Южна или Българска Морава, цялата нейна северна територия, е
лежала в Долна Панония. По тази причина всички тогавашни извори са я наричали
Панонска Морава или Панонска Моравия. И тази Панонска Моравия в никакъв случай
не може да се смесва с намиращата се на територията на днешна Словакия някогашна
Моравия, тъй като последната никога не е била в Панония. Но както по-късно ще видим
преводачите погрешно са превеждали Панонска Моравия като две понятия – като
„Панония” и като „Моравия” ”(61,с.147). „Пръв Ж.П. Мин превежда погрешно израза
‘episkopoÃ Morabou thv~ Panoniva ~‘ с ‘episcopum Moraviae et Panoniae’, т.е. епископ на
Моравия и Панония” (61,с.206). Грешката в превода на Мин е възприета и от Ал.
Милев.
Ако в ЖМ намираме назначението на Методий след посвещаването му за
епископ като „епископ на Панония”(2,с.74), във Второ житие на Наум Охридски той е
„ръкоположен за епископ на Моравия и на цяла Панония”(7,с.82), в Проложното житие
на Константин-Кирил и Методий „…римският папа, ръкоположи и блажения Методий
за архиепископ на престола на апостол Андроник в Панонската област”(5,с.78),
архиепископ Теофилакт Охридски свидетелства в Пространно житие на Климент
Български, че местоположението на епархията на архиепископ Методий не е била пона север от дунавската граница на Панония. За това съдим от наставляваните от
Методий единствено панонски владетели като Ростислав, Коцел и господаря на
българите Борис, към чиято общност се отнасят и моравците (57,с.16), както и от
следните реплики: „А самият велик Методий,…папата ръкоположил за моравски
епископ в Панония” (57,с.14), „Когато станало време Методий да поеме пътя за
Панония…към епископията на тази страна,…(57,с.15), „Методий,…украсил
Панонската епархия, като станал моравски архиепископ” (57,с.12). От направените
извадки се разбира, че Моравската епархия, на която е бил назначен Методий като
първосвещеник се намира в Панония, което изключва възможността да се
идентифицира тя като Северна Моравия.
Твърде вероятно, неизвестният автор на статията „Похвално слово за блажения
Кирил и за панонския архиепископ Методий”, публикувана в „Църковен вестник”,
бр.19 от 1996 г., не случайно е определил архиепископа Методий като „панонски”(8).
Това говори за преценка на българските религиозни творци, която поставя част от
Моравия в Панония, където Методий е оглавявал християнската църква. Ще го повторя
отново – Северна Моравия е била извън територията на областта Панония през ІХ в.
В статията „Вести за Кирил и Методий” от Б. Ангелов и Кл. Иванова, е
цитирано „Славословие за Кирил и Методий”, където се предава текст от Бориловия
синодик от края на ХVІ в., в който се определя Методий като аðх·ЅпЎTкą ΜоðавĄ

57
ΟанонскĄЅ – на съвременен български - архиепископ на Морава Панонска (Панонска
Моравия) (12,с.375). Този текст ми дава пълно основание да попитам изкушените от
славистките постулати, трябва ли да вярваме повече на чешките, недоказани и до днес
фантазии за седалището на архиепископ Методий в Северна Моравия, а не на
българския Борилов синодик, който представя едно потвърждение на дадената до тук
формула Моравия Панонска.
В заключение на този раздел ще цитирам отново П. Юхас: „В огромният поток
от ценни монографии и статии за двамата братя защо никой от привържениците на
традиционното схващане не цитира Франкските анали, които на десетки места
категорично и точно сочат: Ростислав, [….], е бил княз на славяните край р. Маргус,
т.е. Българска Морава? Защо във внушителната литература за Кирил и Методий липсва
анализът на труда на император Константин Багренородни „За управлението на
империята”?” (61,с.33).


За административния и политически статут на Българска Моравия
В Пространните жития на Кирил и Методий се дава недостатъчна информация
за посочената като административно образувание Моравия. Казано е само, че неин
владетел е княз Ростислав.
От ст. „Константин-Кирил Философ”: „Ростислав приема К.-К.Ф.(КонстантинКирил Философ-доб.моя) с големи почести, и то не само с оглед на културната задача, с
която пристигат виз.пратеници, но и по политически причини – между Византия и
Моравия е сключен военен съюз” (29,с.411). Така записаните от слависта П. Динеков
почести, отдадени на Братята от Ростислав са според него израз на политическата
близост между Византия и Моравия. В житията не се уточнява дали е имало подписано
преди визитата на Константин в Моравия споменатото от Динеков съюзническо
споразумение, както и не е освидетелствано задълбочаване на военно-политическите
връзки между страните. Каквито и измислици да си съчиняват славистите, няма
оправдание за престоя на ШБК в Българска Моравия три и половина години освен
подготовката за посещение при Светия Отец и изчакването на поканата. Опитите на
традиционалистите да оправдаят този необосновано дълъг престой с църковни и
просветителски работи, а дори и с военно-политически преговори не намира никакви
потвърждения в писмените свидетелства. Това дълго пребиваване на Философа
Константин и сътрудниците му в Моравия има само едно обяснение, за което може да
се съди от житията – да се направят посредством писмеността на Кирил и Методий
максимален брой престижни преводи на гръцка християнска богослужебна и
религиозна книжнина, предназначени за демонстрация пред папата на тяхната нова
писменост, подготвена за богослужение в бъдещата българска църква.
Би представлявало интерес за читателя да знае, че Ана Стойкова оценява много
високо делото на Ростислав в утвърждаването на неговата Моравия. Лудвиг Немски
предприел действия срещу най-големия си син Карломан и срещу съюзника му
Ростислав, „който заплашва да превърне Велика Моравия в първостепенна сила за
Средното Подунавие” (55,с.491). До колко е исторически вярно даденото сведение,
можем да съдим от следните факти:
На първо място Г.Сотиров съобщава: „Ростислав получава в наследство здраво
изградена държава. Поставен (през 846 г. от Лудвиг Немски на мястото на Моймир Ідоб. моя) Ростислав – Растица (846-870) скоро продължава политиката на независимост
спрямо Германия” (53а, с.347).
Ана Стойкова изтъква, че „…по това време целостта и независимостта на Велика
Моравия са заплашени от сключения между Лудвиг Немски и бълг.княз Борис І военен
съюз (862), който цели подялбата й ... През 864 г. „…Р. (Ростислав-доб.моя) е принуден
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да положи васална клетва…(на Лудвиг Немски-доп.мое)” (55,с.492). Има становища, че
тази васална клетва е била положена и в полза на Борис. Допълнително основание за
подобно предположение е липсата на мнение от Г. Сотиров, което дава повод да се
направи интересен извод: Ако Братята са били изпратени в северната словашка
Моравия и е трябвало да им се осигури комфорт за работата, която им е предстояла,
съюзеният с Лудвиг Немски български владетел, е бил пряко заинтересован да вземе
участие във военните действия през 864 г. против Ростислав и респективно да получи
васална клетва от него. Такъв един задължителен ход на Борис предполага, че неговите
войски е трябвало да преминат на север през територията на Панония и да пресекат
река Дунав, която е южната граница на северната Моравия. Обстоятелство, което
отсъства от историографските материали. Следователно не северната Моравия е била
противника на обединените въоръжени сили на Лудвиг Немски и Борис.
По-късно Ростислав е отстранен от престола от съзаклятие между Светополк и
Карломан. През 870 г. Светополк устройва засада на чичо си Ростислав, предава го на
Карломан, който го изпраща на съд в Бавария. Обвинен е в предателство и бива
ослепен. Настанен е в манастир.
Ана Стойкова пише, че след отстраняването на Ростислав от княжението му
„Карломан поставя Светополк на моравския престол,…” (55,с.492).
С тези цитати искам да покажа, че е смешно да се говори за заплаха за немското
кралство от т.нар. Велика Моравия при наличието на такива исторически илюстрации.
Разбираме, че владетелите на застрашената от моравските славяни немска империя са
поставяли нееднократно начело на Моравия нейните князе.
Ст. „Константин-Кирил Философ”: „Не може да се приеме изказаното в
последни години мнение на И. Боба, че Моравското княжество се е намирало южно от
р. Дунав (в областта на гр. Сирмиум и околностите му)” (29,с.411). Това мнение на
Динеков противоречи на свидетелствата на ЖК и на „История на България”, които
цитирах по-горе и според които Братята и Учениците е трябвало да пристигнат в една
не християнска Моравия, а не в Моравия, където християнството е било прието още в
края на VIII или в началото на IX в. И е непрофесионално да се отрича съществуването
на Българска Моравия, защото самият Динеков си противоречи със следния текст:
„Велика Моравия е силна и добре организирана слав. държава…Главните й
съседи са две силни държави – от едната страна Източнофранкското кралство, а от
друга бълг.държава” (29,с.407). Теза за обмисляне! Вероятно авторът Динеков не е
имал представа от географското разположение на трите страни, които споменава,
защото посоченото съседство е вярно за Българска Морава, а не за северната.
За да бъде „Велика” Моравия – всъщност северна Моравия, съседна на
Българската империя, значи, че България е достигала р. Дунав, в частта й на северна
граница на Панония и южна граница на казаната Моравия. Е, може ли така описаното
разположение на трите страни да включва между империята на българите и кралството
на немците северната Моравия, която е разположена по поречието на северния приток
на река Дунав „…р. Марус, Марован…” (61,с.45).
По-горе П. Динеков определя Южна Моравия като земите в областта на гр.
Сирмиум. Това е подигравка с българската история, защото неговото детерминиране не
отговаря дори и на територия за едно княжество. Голямата Моравия беше достатъчно
добре ситуирана вече и не е оправдано да се прави това отново.
България не е била съседна на Северна Моравия, защото българската армия по
това време не е достигала Будапеща, а още по-малко Братислава.
Обръщам внимание на читателя, че П. Динеков определя северната Моравия
като държава. От записаното в статията му личи, че той не е знаел за съществуването
по онова време на Българска Моравия. Да не забравяме военните операции на Омуртаг
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сред отцепниците славяни през 827 и 829 г., удостоверяващи, че подчиненото на
българския владетел княжество Българска Моравия не може да е държава в пределите
на България.
Голямата, според Константин Багренородни, Българска Моравия (обединение
на тимочани, абодрити и браничевци) е била известна на европейските географи и
историци, и това е дало на В. Златарски достатъчно писмени свидетелства да опише
цитираната по-горе тогавашна северозападна граница на България, която е обгръщала
и Българска Моравия.
Самата Панония е била владение на Източнофранкското кралство, за което
съдим от властта на краля на франките да поставя местните владетели на Панония,
какъвто е случаят с Прибина. Вероятно проникването на българските славяни в
Панония е било повод за териториалните противоречия между кралството и
Българската империя на Омуртаг.
Ана Стойкова коментира писмото на папа Адриан до Ростислав, Светополк и
Коцел от 869 г. и припомня, „че Р. (Ростислав-доб.моя) се обърнал към папа Николай с
молба да му бъде изпратен епископ от Рим, който да създаде и оглави самостоятелна
моравска църковна организация. След отказа на папата в 862 г., моравският княз
изпраща до виз.имп. Михаил ІІІ послание с молба да му бъде изпратен добър
проповедник и богослов, който да помогне за разпространението на християнството”
(55,с.491). Както се вижда и в двете жития авторите им напомнят на читателя за
търсене от страна на Растица помощ за покръстване на своите поданици както от
папата, така и от василевса. Исторически е осветено, че подобни искания са правени и
от От Бога цесáря Борис до папата и до византийския император.
П. Юхас сочи извори за това, че „…лорсхската архиепископия, основана по
времето на папа Симахий (498-514), също поставя Нитрава и в Мизия. По тази причина
не бива де се учудваме, че по-късно житията на Климент и Наум сочат като място на
Моравската мисия Мизия и околностите й” (61,с.43). Длъжен съм да добавя, че житията
на двамата ученика не са свидетелство за съществуване на Моравска мисия, а по-скоро
влияние от текстовете на Пространните жития на Братята, чиято условност вече
обясних.
В заключение на аргументите, относно местоположението на южна Моравия, ще
цитирам отново П. Юхас: „Под името на река Маргус следва да разбираме
изключително само Южната (тогава Българска) р. Морава, защото Северна Морава в
днешна Словакия на латински език е била наричана Марус, Марован и т.н.” (61,с.45).
П. Юхас прави едно обобщаващо изявление, с което се солидаризирам напълно:
„…областта Срем (Сирмиум) между р. Дунав и долното течение на р. Сава след
Омуртаг се намирала вече под българска власт и останала българска през ІХ и Х в.
Имаме достатъчно основание да твърдим, че второто навлизане на българите по Драва
във франкските владения през 829 г. е завършило с прекратяване на враждебните
действия и с пълно съгласие между Омуртаг и Людовик за точно определяне на
границите между двете държави…Несъмнено е това, че оттогава: 1.) се е турило край
на франкската офанзива към Балканския полуостров и 2.) областта Срем е била
отстъпена окончателно на българите, с което се осигурявала важната крепост
Сингидунум, оттогава наречена със славянобългарско име Белград, и се закръглявала
северозападната българска граница, която сега вървяла така: от устието на Тиса,
обхващайки областта Срем, тя слизала към средното течение на р. Сава…” (61,с.56)41.
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За главния град на Ростислав

П. Юхас цитира В. Златарски.
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От „История на България”: „Във Велеград, столицата на Великоморавската
държава, те били посрещнати с големи почести от княз Ростислав” (36,с.248). След като
по-горе беше даден текст, в който цитираните тук историци установиха, че
княжеството Моравия на Ростислав е било българска територия, за разлика от
северното Нитранско княжество, тук те си противоречат, като посочват за негова
столица Вел(е)град с презумпцията, че това е град в днешна Чехия. Но съществува
пълно основание да се приеме, че престолният град на българския княз Ростислав е
Белград, който гърците са могли да наричат единствено Вел(е)град, което са предали на
западните славяни.
Това предположение е твърде правдоподобно, предвид липсващата в гръцката
азбука фонема „Б” и големия брой селища на Балканите с име Белград. „…за
византийците…той (Белград-доб.моя) е бил Велеград, така го намираме в първата
грамота на византийския император Василий ІІ, която за нас е важна и по друга
причина – в нея Василий ІІ заедно споменава укрепленията на Велеград и Морава,
построени по бреговете на Дунав” (61,с.48). Става дума за българските градове
Белград и Морава (Маргус), нали?
П. Юхас разглежда в книгата си едно ново географско понятие на град на
Ростислав с името Девен, Дивина, Довина, които понятия се срещат често от Словакия
до България. Юхас цитира Фулденските анали от 869 г., където градът Довина е бил
определен като „необикновената крепост на Растица” (inffabilem Rastici munitlonem)
(61,с.44,45). Авторът продължава, че трябва да търсим Довина „…само по онези места,
където Ростислав е живял, т.е. някъде около р. Южна Морава (Маргус)…Както до сега
вече на много места споменахме, Фулденските анали през 846,855,858 и 863 г.
титулуват Ростислав като княз на славяните около Южна, Българска Морава (‘ad
Sclavos Margenses…ducen eis constituit Rasticen’=Людовик Немски свали Моймир І и
‘постави за княз на славяните по поречието на река Маргус Ростислав;…’)” (61,с.45).
Трудно е да определим града на Растица, в който са отседнали Братята и техните
Ученици, изпратени от Борис по силата на обстоятелствата, създадени след успешното
нашествие на византийските войски в България през ноември 863 г. Така че,
местоположението и наименованието на селището, където Растица е посрещнал
Философа Константин и сътрудниците му, не е конкретизирано в писмените
паметници, съответно за противоречия по този повод не съществува база за
определено мнение.


Данни за Растица
За княз Ростислав Юхас пише: „От десетките автентични данни на Франкските
анали знаем, че княз Растица (Растислав, Ростислав) е бил княз на живеещите около р.
Българска Морава български славяни” (61,с.159).
Знае се, че от 846 г. в проблемната Моравия на власт е княз Ростислав, за когото
Г. Сотиров пише като за ревностен християнин: „На мястото на Моймир,…идва
ревностният привърженик на новата вяра Ростислав” (53а,с.347). Първата част от
изречението е оспорима, защото от цитата излиза, че Моймир не е бил така ревностен
християнин, а редица славистки съобщения говорят за прието от него християнство
още през 830 г. Сотиров афишира християнското прилежание на Ростислав, за да
обясни молбата му пред Михаил III. Според ЖК, в писмото си до Ростислав от 863 г.,
византийският император потвърждава напълно тезата, че Растица прави първи
решителни крачки в новата вяра.
Трябва да вярваме на житията, за да бъдем последователни.
ЖК публикува писмото на владетеля Михаил III до княза на Моравия. В него
има основни постановки, които подбирам в съответствие с темата на трактата: „‘Бог,
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…като видя твоята вяра и твоето старание, направи да се изпълни твоето желание, като
откри сега, в наше време, букви на вашия език – нещо, което не е бивало до сега освен в
първите времена та и вие да се причислите към великите народи, които славят бога на
своя език’ ” (1,с.57). Дали това е оригинален запис, с който се лансира разбирането за
създаване на необходимата за културно ползване писменост само с добавката на азбука
към народния език на „славяните” е твърде съмнително за квалификацията на
Учениците – автори на ЖК. Или може би е плод на много по-късни славистки преписи,
което не е установено. Но тук намираме странната хипербола, с която придобиването
на оригинална писменост се свързва с християнството и характеризира народа, който я
ползва като велик. С този текст авторите на житието повтарят свидетелството си, че
славяните не са имали писменост по времето на творците.
По нататък в писмото се казва: „Приеми го като дар по-голям и по-скъп от
всякакво злато и сребро, и скъпоценни камъни и преходно богатство. Постарай се с
него да затвърдиш успешно делото и с цялото си сърце да потърсиш бога. Не
отхвърляй и общото спасение, а подтиквай всички да не се бавят, но да тръгнат по
истинския път. По тоя начин и ти, като ги преведеш със своето старание към истинско
богопознание, ще получиш срещу това своята награда и в тоя век, и в бъдещия, за
всички души, които ще повярват от сега и докрай века на нашия Христос бог, и ще
оставиш спомен за себе си в бъдните поколения, подобно на великия цар Константин”
(1,с.57). Не стои добре метафората за изпращането на учения философ в дар на Растица.
Забелязвам с огромна изненада в цитираната част от писмото препоръката на
византийският император към получателя да положи усилия да затвърди успешно
делото и заедно с Философа Константин да потърси Бога. И да подтиква всички,
очевидно свои поданици, „да не се бавят, но да тръгнат по истинския път”. По този
начин щял да ги преведе със своето старание към истинско богопознание, което за
християнската лексика се отнася до Христовата вяра.
Изводът е един: Получателят на коментираното писмо е владетел на племе,
което е все още нехриянизирано и василевсът му отправя в съответствие с неговата
молба препоръки за правилно отношение към истинската вяра. Запознатият с
известното покръстване на северните моравски славяни още от 830 г. веднага разбира,
че Константин ще занесе писмо на княза на българските славяни, обитаващи Българска
Моравия, разположена на юг от Белград.
Повтарям: Владетел между 846 и 87042 г. на Българска Моравия е бил
Ростислав, а след отстраняването му от властта през 870 г. княжеството било оглавено
от племенника му Светополк. П. Юхас съобщава, че Ростислав е заловен с измама от
Светополк и предаден на принц Карломан. Цитирах вече източници, които говорят за
съдебен процес против Ростислав и неговото ослепяване.


За населението на Българска Моравия
ЖК: В разказа на автора на ЖК за първите дейности на Братята и Учениците
след установяването им през 863 г.в Моравия има едно важно съобщение, съдържащо
се в пасажа, с който се разкриват проблемите, създавани им от местните триезичници,
за които се казва: „При това те не забраняваха да се правят жертвоприношения по
старите обичаи и да се сключват безчестни женитби.” (1,с.58). Податка, която пределно
точно свидетелства за властване на старите дохристиянски обичаи, което не би могло
да се отнася до северната Моравия, където християнството е било прието от склавите в
началото на IX век или по-конкретно през 830 г.
42

В писмените извори няма единство по отношение на годината на свалянето на Растица от власт.
Срещат се както 870, така и 871 г.
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В „История на България” (1981 г.) има становище: „Разпространението на
християнството в областта на среднодунавските славяни /чехи, моравци, панонци и др./
започнало още в края на VIII и в началото на IX в. То било извършвано от немски
свещеници, подпомагани активно от Рим” (36,с.246). Питам се можем ли да очакваме,
че немските свещеници ще си оставят работата по покръстването на местните славяни
недовършена?
Не се споменава в разглежданите жития да са били приети Философът
Константин и сътрудниците му от папа Адриан като пратеници на византийския
император или на патриарха, което свидетелства, че такова пратеничество не е било
афиширано и не е съществувало. В писмото на папа Адриан до Ростислав, Светополк и
Коцел поместено в ЖК е казано: „Затова вие поискахте учител не само от този
светителски престол, но и от благоверния цар Михаил. И той ви изпрати блажения
философ Константин заедно с брат му, докато ние на успяхме. А те, като узнаха, че
вашите страни принадлежат към апостолския престол, не извършиха нищо противно на
каноните, а дойдоха при нас,…” (1,с.73). Така представено поведението на Философа
обяснява елегантно отказа му да служи на гръцките интереси като участник в мнимата
М.м., поради каноничната забрана да служи свещеник на една от двете църкви в страна,
която е в диоцез на другата.
Разкриването на този каноничен мотив е много сериозно опровержение на
създадената от житията на Братята и възприета безкритично от славистиката теза за
характера на мнимата М.м., като културно-религиозна, а мястото на нейното
осъществяване - територия, която е от десетилетия диоцез на Римската църква. Не
можем да приемем като убедително, че патриархът и василевсът не са познавали
православния канон и как е било разпределено църковното влияние в региона и са
изпратили като религиозни представители Братята в област под юрисдикцията на
папата.
В ЖМ се обяснява осъждането на епископа Методий с нарушаването на
християнската догма, според която, както малко по-горе обясних, че православието не
допуска свещенослужител от една епархия да отиде да служи в друга, която се намира в
чужд диоцез.
Изводът може да е само един: Дори и с прекомерни усилия да приемем
реалността на замислената от византийската държава религиозно-културна Моравска
мисия, то изложеният по-горе аргумент прави пределно ясно невъзможно
провеждането й в Северна Моравия.
Толерантният тон на папата от цитираното писмо показва, че не е съществувала
в исторически план отхвърляната тук мнимата М.м., като проява на противоборство
между двете основни православни църкви. Реалното дело на Братята да създадат
писменост за България и бъдещата й църква е било подменено от славистиката с
версията за казаната мисия.
В статията си „Ростислав” Ана Стойкова пише: „В 864 Лудвиг Немски завзема
обширни части от Велика Моравия; Р. (Растица-доп.мое) е принуден да положи васална
клетва и да разреши отново дейността на баварските мисионери в страната” (55,с.492).
Даденото по този начин показание говори в пряк текст, че през 864 г. славяните от
княжеството на Ростислав все още не са били напълно християнизирани, което в
никакъв случай не може да се отнесе към североморавските славяни. Следователно
Ростислав е оглавявал именно Българска Моравия.
От всички налични в житията данни се убеждаваме, че Братята са пристигнали
при нехристиянизираното племе на Ростислав, южно от Дунава, а не сред
среднодунавските славяни, които са били покръстени 35 години преди това.
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За населенията на двете Моравии има достатъчно информация, въз основа на
която можем да решим кое от тях се е подчинявало на Моймир, на Ростислав и на
Светополк.
„История на България” публикува становище, „…в началото на 30-те години
се оформили две славянски княжества – Моравското, начело на което стоял Моймир и
Нитранското, възглавявано от Прибина. Моравското княжество укрепило значително
своите позиции по време на управлението на Ростислав /846-870/”(36,с.246).
Подсказвам, че името „Нитранско” произлиза от името на гр. Нитра, намиращ се на
около 90 км. североизточно от днешния гр. Братислава. Искам да кажа нещо, което да
не остане незабелязано: Не е обичайно, всъщност е непознато, етноним на славянско
племе, да е свързан с името на населено място, а не с наименованието на естествен
топоним и най-вече река. За да бъде кръстено владението на Прибина Нитранско, може
би така е било удобно на книжовници и преписвачи, за да избегнат ползването на
определението „българско”, в смисъл че племето на Прибина е с българско етническо
произхождение, а не да е подчинено на българския владетел.
Проф. Св. Николова говори в статията си „Методий” за „…виз.(византийскипояснението мое) славяни;…” (44,с.637). Впечатлява формулата на авторката в същата
статия - „слав.племена от бълг.група” (44,с.637), в която вероятно, влага идеята, за
която писах, че това са славяни от някаква българска славянска група, което подсказва
да са, може би, различни от балканските, от средноевропейските и от
източноевропейските славяни. Имаше версия, според която коренните българи били
високо организирани славяни, които разменили с по-примитивни славяни своите
високи цивилизационни притежания срещу приемането на етнонима им. Което няма
прецедент в славянския свят. Ерго?
Ако славянските племена в Българската империя не бяха малцинствено
население, а етнически еднакви с останалите поданици на България, нямаше да бъдат
наричани български славяни, а само българи. Когато пък става дума за българския
народ – той би следвало да се нарича само „славянски”. От казаното излиза, че
ползвателите на формулата „български славяни” несъзнателно обявяват неславянския
произход на мнозинството от българския народ през ІХ в.- т.е. на етническите българи.
Аналитичният поглед към намиращата се в трудовете на славистите
терминология ще прозре елементарното откритие, че българският народ не е славянски,
защото сред населяващите Българската империя етноси се открояват българи и
справедливо наричаните „български славяни”, т.е. малцинствено и подчинено на
българите население. Че славяните тогава са били български намираме доказателство у
В. Златарски, който различава двата етноса в „Притеснението и унищожението на
славените (от Персиан-доб.моя) водило към поддържане оня дългогодишен
антагонизъм между двата съставни етнически елементи – българи и славени…”
(33,с.39). Г. Бакалов и Пл. Павлов възприемат тезата на Златарски и добавят изрази,
като „славянобългарски език”(35,с.237,250), „славянобългарска реч” (35,с.242) и
„български солунски славяни” (35,с.242). Отбелязвам с удовлетворение, че първите две
определения на езика на българите от ІХ в. свидетелстват за признанието на Бакалов и
Павлов, че той е компилация най-малко от български език и славянски говор.
В същия смисъл Дж. Шепард прибавя: „Към средата на 20-те години на IX век
те (българите-доб.моя) се стремели към някакъв тип върховенство над славяните и
аварите, които обитавали отвъд Железни врата, източно от р. Тиса” (60,с.34). Става
дума за част от земите на Моравското княжество, нали?
Струва си да се отбележи, че в цитирани вече текстове от житията на Кирил и на
Методий се чете как византийският император бил одобрил да бъде създадена
писменост за моравците. Не спекулирам по този повод, но ще отбележа, че в епизода,
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посветен на разговора на василевса с Философа Константин по повод молбата на
моравския княз, авторите на ЖК не ползват нито веднъж понятието „славяни” или
прилагателното „славянски”, ограничавайки се в етнонима „моравци”.
3.4.4. Кирил и Методий в Българска Моравия между 863 и 867 г.
Сведенията, с които разполага българската наука за деянията на Братята и
Учениците в Моравия по време на указания период, са твърде разнообразни и може да
се каже противоречиви.
 Пространните жития
От съобщението, направено в ЖК за първите ангажименти на Константин и
Учениците след пристигането им в Моравия научаваме: „В кратко време той
(Философът Константин–доб. моя) преведе целия църковния чин и ги научи (дадените
му от Растица ученици–доб. моя) на утринната, часовете, вечернята, повечерието и
литургията” (1,с.58).
Няма обяснение за дългия период на пребиваване на Философа Константин и
хората му в Моравия без освидетелстване на конкретни дейности, осъществени от тях с
местните власти и с религиозни служители, както и за контакти със славяните, от които
да се предположи, че престоят им в Моравия е бил посветен на обявените в ЖК цели.
В ЖМ не се споменава за посрещането на Философа и Учениците в Моравия в
края на 863 г. и за дейност на ШБК там.


Италианската легенда
Достойнство на тоя документ е, че в него са описани конкретно дейностите на
Братята и Учениците в изпълнение на някаква своя мисия. Там четем: „ [Братята]
започнали старателно да залягат за извършването на това, за което били дошли, да
обучават на четмо и писмо децата им, да уреждат църковни служби, да си служат със
сърпа на словото си за премахване на разните заблуждения, които открили всред оня
народ. Така, след като премахнали и изкоренили от тази вредоносна нива
всевъзможните плевели на пороците, те посели семената на словото божие. Те останали
в Моравия четири години и половина, напътили народа на тази страна във вселенската
вяра и оставили там всички писания, които били нужни за църковна служба” (18,с.299).
Не ще и съмнение, че Италианската легенда е написана под влияние на ЖК.
 Славистиката
Няма никакви писмени свидетелства за поддържане на добри или поне на
някакви отношения между Братята и княз Растица, освен споменатото обучение на
моравски ученици на новия КМле от Константин. Няма данни за оказвано им от него и
от хората му помощ във връзка с многобройните, обявени от славистиката функции на
Братята за християнското просвещение на Ростислав и негови първенци.
За извършеното от Братята в Моравия в продължение на трите и половина
години между 863 и 867 г. славистите са посочили множество техни дейности. Няма
нищо доказано с текстове или с последващи събития, от които да се види това. Няма и
някакви археологически находки. Доказателството за моята обективност се съдържа в
повторния прочит на Панонските легенди, където независимо от измислиците на
славистките им коментатори, в тях не се намира нито ред, който да свидетелства да са
извършвали Братята и Учениците до отпътуването им за Рим през 867 г. участие във
вътрешните проблеми на моравците, няма данни за създаване и обслужване на
училища, не се говори за свещенодействия и за покръстване на местни езичници,
липсват информации за участие в преговори с княза на военно-политически теми. Това
е твърде лесно обяснимо – Философът Константин, с бягството си от Византия, е
отхвърлил всякакви поставени му от византийския император задачи и задължения. По
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силата на неговия дълг към българския владетел Борис той е трябвало да осигури за
представяне пред папата преводите на достатъчен брой и с подходящо съдържание
традиционни служби, като църковния чин, както и определени философски
християнски произведения, които да покажат високите възможности на новата
българска писменост. Да се мисли и пише, че това са неща, които могат лесно да се
съвместят с всички онези измишльотини за вършеното от Братята в Моравия в казания
период е твърде лесно, когато няма свободен критичен насрещен анализ.
П. Динеков в „Константин-Кирил Философ”: „Малко са изворите, които могат
да се датират от времето на К.-К.Ф. Има още един факт, твърде мъчно обясним –
липсата на ранни грц. извори” (29,с.389). Констатацията на П. Динеков е пряко
свързана с обоснования в предходните цитати извод, че Братята на дело са избягали от
Византия и това ги е поставило в позицията на бегълци, изневерили на властите,
съответно предатели на византийските държавни интереси. Тези две обстоятелства са в
тясна причинно-следствена връзка и вместо да предизвикват учудване и изненада е
редно да се обяснят по единствения възможен начин. Мълчанието, с което са оградени
българските интелектуалци, е проява на традиционното изличаване от историческите
паметници на всеки по-изявен обществен фактор, обвинен в предателство. Египетските
фараони не са пропускали случай да заличават свидетелствата за своите неудобни
предшественици.
По проблема дава мнение Св. Николова в статията „Методий”, като използва
съвсем хипотетичната и канонично недопустима покана на василевса Василий I към
архиепископа Методий за среща през 881 или 882 г. : „… двадесет години след
изпращането (на Братята- доп. мое) на Моравската мисия …. истор. извори не са
запазили сведения за какъвто и да било интерес на Византия към слав.просветители,
нито за контакти с тях-...” (44,с.645). Дори и да приемем поканата на Василий и
срещата му с архиепископа на Панония и България Методий за състояла се, трябва да
признаем, че това е било политически ход на василевса, който не е имал никакви
положителни последици за България или отношенията между двете съседни империи.
Преценената от Г. Сотиров в статията „Моравска мисия” като „многопосочна и
плодотворна” дейност на „Константин-Кирил и Методий във Велика Моравия” е
описана като: „осъществяват практически своята идея за разпространение на
славянската писменост и култура” и „същевременно участвуват в решаването на
въпроси с политически характер”. За участие в решаването на въпроси с подобен
характер няма никакви податки в древните писмени паметници, което злепоставя
автори като Г. Сотиров. Освен това „Константин-Кирил и Методий, осланяйки се на
върховната власт, е трябвало да вземат мерки против извършването на
‘жертвоприношения по стария обичай’ и особено срещу извършването на ‘безчестни
женитби’ ”(52,с.735).
Разпространяването на славянската писменост и култура в Моравия е ставало
според славистиката на славянски език, против което са били местните франкски
духовници – триезичници.
За да не допусна двоен стандарт в разсъжденията си, следва да посоча, че с
приблизително същите чувства биха се отнесли латинските църковници и към
ползването на компилативния църковен език на Кирил и Методий преди одобрението
му от папата, поради което за някаква особено активна културно-религиозна дейност в
Моравия в този смисъл податки няма. Можем да предполагаме, че Братята и
сътрудниците им са насочили усилията си към преводи на необходима на бъдещите
български църковници богослужебна книжнина. Тези им усилия не са били скрити,
защото техният резултат е послужил по-късно пред папата за признаване на българска
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културна самостойност, което е използвано от братовчедите като основание да искат
статут на независимост за Българската християнска църква.
Някои слависти, подобно на Г. Сотиров, си позволяват да приписват на светите
братя Кирил и Методий предполагани в периода 863-867 г. политически функции, но
свидетелства за такива също не са намерени. Усилията на панславизма са насочени към
това да представят на съвременниците като културна цел на Патриаршията създаването
в рамките на мнимата М.м. на нова славянска писменост, а подготвената богослужебна
книжнина - за използване във въобразена автономна славянска църква. Фактът, че
славистиката не привежда доказателства от гръцки извори за религиозно-културна
византийска мисия в Моравия, е свидетелство само на едно – най-вероятно са били
подготвени през 863 г. военно-политически преговори между Византия и близката до
нея Българска Моравия, а за такава активност историческите архиви не се отварят
охотно. Всичко останало е одухотворяване на една изсъхнала фикция с превратно
представеното описание на живота и делото на Кирил и Методи в името на българите.
Коментарът ми не би се харесал на славистките адепти. Разпространение на
славянска писменост и култура от Братята не е имало, освен проверката на начина, по
който се възприема новата писменост от моравските младежи. Не е доказана борбата на
Братята и Учениците с триезичници и пилатовци, което е по-скоро литературно
обогатяване на разказа в ЖК, а противодействието на езическите традиции в
непокръстената Южна Моравия, относно жертвоприношенията и нечестните женитби,
е закръгляне на представите за доминиращия местен морал. От казаното до тук следва
да се заключи, че през изминалите 40 месеца, когато Братята са пребивавали в
Българска Моравия, те не са имали други грижи, освен да преведат максимален брой
текстове на гръцка богослужебна книжнина.


Българската историческа мисъл
- „История на българския народ” от П. Мутафчиев:
За пребиваването и дейността на Братята в Моравия, П. Мутафчиев излага
славистка теза: „В Велеград, столица на великоморавското княжество, двамата братя се
предали на усилена проповедническа и учителска дейност. В скоро време те събрали
около си голям брой ученици, които научили на славянско четмо и писмо и заедно с тях
продължили превода на свещените книги”(42,с.251). Впечатлява противоречието на
Мутафчиев със славистиката по повод обучението на моравските ученици на славянско
четмо, което ще рече обучение на техния славянски език. От друга страна той не
свидетелства за никакви други съвместни с моравския владетел дейности. И най-малко
с политически такива.
Изненадва мнението му, че местните младежи така бързо и добре възприели
новата писменост, че могли дори и да се включат в преводаческата дейност.
Съмнително!
- „История на българите” под гл.редакция на Г. Бакалов:
Г. Бакалов фактически няма никакво различие с позициите на предните автори.
По-конкретно той пише: „…наченалата през 863 г. мисия на светите братя Кирил и
Методий във Великоморавия, … освен просветителски и евангелизаторски има и
политически характер” (36,с.225). Вижда се, че той не отразява изненадата си от
бягството на Братята и Учениците от Византия и третира дейността им по време на
престояването им в Северна43 Моравия, освен като просветителска и евангелизаторска,
още и като политическа.
43

Без конкретна обосновка и този автор възприема понятието Велика Моравия, като синоним на
моравското княжество от поречието на северната р. Морава – ляв приток на Дунав, северно от Панония.
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Официалната българска историография в „История на България” - БАН
Издадената през 1981 г. от Единния център по история - Института по история
към БАН, надхвърля цитираните по-горе славистки автори по богатството на своята
славистка ревностност по повод многостранната деятелност на Братята и Учениците в
Моравия през третирания период. Българските историци – автори са установили,
непонятно от какви извори, че „С негово (на Ростислав-доп.мое) съдействие Кирил
Философ открил тук (Велеград, столицата на Великоморавската държава-доп.мое)
училище за подготовка на славянски духовници и така разширил кръга на своите
ученици. В църквата богослужението се извършвало на славянски език и се положили
основите за изграждане на самостоятелна славянска църковна организация” (36,с.248).
Като извод трябва да посоча, че авторите на тази последна официална българска
история отбелязват за учещата се днешна младеж, че Братята и техните ученици освен
просветителска и евангелизаторска дейност са осъществявали и мероприятия за
изграждане на самостоятелна славянска църковна организация, за което не са имали
нито санове, нито пълномощия да го правят в диоцез на папството. Което е направо
непонятно.
Не се споменава в „История на България” за водене на политически преговори с
Ростислав от името на византийския император, с което разнобоя сред славистите
добиви нови измерения.
Бих искал да повторя: Пребиваването на Братята в българското Моравско
княжество е било отредено да се изчака да бъде уредена визитата44 им при папа
Николай, в което време да преведат определен обем богослужебна християнска
книжнина, с което да му докажат готовността на българската власт да предостави
на бъдещото християнско паство една независима от гърците в езиково отношение
словесност. От съобщенията на древните писмени паметници се разбира, че без
всякакви колебания и като нормално събитие, Философът отпътувал за Рим през 867 г.
В същото време е трябвало да се изследват резултатите от
експерименталното запознаване на местните славяни с компилативния език45 на
Кирил и Методий (КМле) и с неговата азбука.
След 893 г. тази писменост е била предоставена на всички етноси на
Българската империя за християнско богослужение, за държавно ползване, за единен
народен говор и за всенародно литературно творчество.
Научната обективност изисква да се изясни дали Братята са си позволили извън
обучението на дадените им от Растица моравски ученици на новата, предназначена за
българския народ писменост, да допуснат да бъде ползвана тя в първите християнски
храмове в Моравия, за съществуването на което няма исторически податки. Няма също
така писмени свидетелства, които да ни убедят, че строго вярващите християни
Константин и Методий са могли да позволят богослужение на техния език в
православни храмове на Апостолическия диоцез, преди да получат разрешението на
Римския предстоятел.

44

Обективната историография е категорична, че уговарянето на аудиенцията на Философа Константин
при папата е била възложена на кавкан Петър – първият администратор и дипломат на От Бога цесáр
Борис, чието дело е осъщественото взаимодействие на Римската катедра и Борис за приемането на
християнската догма от българите под покровителството на Апостолическата църква, изразено от
присъствието на латинските свещеници, начело с двамата кардинали Формоза и Павел в Плиска от
ноември 866 г.
45
В споменатия вече трактат: „Кирил и Методий – творци на езика и азбуката на преводите” разработих
хипотезата за триначалния компилативен характер на езика на Кирил и Методий (езика на българите,
народния говор на солунско славянско племе и тракийски диалект от региона). Този му характер го е
правил удобен за трите основни етнически компонента на българския народ.
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За събитията след юни 863 г. традиционалистите разказват, че братята Кирил и
Методий и Учениците били напуснали Византия и се установили в княжеството Велика
Моравия, на територията на днешна Словакия. То имало обща граница с кралството на
франките и съгласно многобройните податки е било в диоцеза на немската църква. П.
Юхас: „…през 863 г. Византийската империя е могла да изпрати Кирил и Методий като
мисионери само в такава територия, която е била под върховенството на цариградския
патриарх или извън сферата на влияние както на римската, така и на немската
църква….в този период на изключително изострена борба между Източната и
Западната църква – римският първосвещеник едва ли би могъл да призове на аудиенция
при себе си духовен служител,…от византийски диоцез. Последното е поне толкова
невъзможно, колкото невъзможно е било и за Византия …да изпрати свои пратеници в
епархия, намираща под върховенството на Рим” (61,с.79,80).
Като примери за изострената борба между Източната и Западната църква ще
цитирам части от писмото на папа Николай до редица епископи от средата на 864 г., в
което нарича патриарх Фотий „… блудник и похитител на Константинополската
църква” (49,с.63). Фотий му отвръща по подходящ начин.
Както вече беше споменато, Братята и Учениците са били подложени на духовен
остракизъм от гръцките власти в продължение на 200 и повече години, и първото
писмено свидетелство за делото им е документирано в Пространното житие на
Климент Български от архиепископ Теофилакт Охридски (1089-1126). Този факт е
категорично потвърждение за това, че те са изпаднали в немилост пред империята на
ромеите, продължила твърде, твърде дълго.

4.0. Константин-Кирил и Методий в контакти с папската
институция
Следва едно обследване на контактите на Философа Константин, брат му
Методий и техните Ученици с папската институция. Бих желал читателят да има
предвид моята позиция, според която не е от значение в случая коя е тази Моравия, от
където Философът е отпътувал през 867 г. за Рим. Описаните по-долу събития са
достатъчно основание за твърдението, че мисия на Братята в Словашката Моравия не е
била осъществявана.
4.1. Резултати от преговорите между папа Николай І и пратениците на
император Борис
Патриархът на българската историография Васил Златарски разглежда обстойно
резултатите от разговорите през август 866 г. в Рим на българското пратеничество,
състоящо се от „…болярите Петър, сродник на Бориса, Иван и Мартин”. Той отбелязва:
„Пристигането на българските пратеници в Рим донесло извънредно голяма радост за
папа Николая, който по тоя случай устроил голямо църковно тържество, като
прославил и благодарил Бога, задето ‘извършил такова голямо чудо’ ”(33,с.85,86). Папа
Николай изпратил група свещеници, начело с „…епископите Павел Популонски и
Формоза Портуенски, които снабдени от папата с необходимите инструкции, трябвало
да подготвят почва за окончателно преминаване на българския народ в лоното на
римската църква” (33,с.107,108). От голямо значение за покръстването на българите е
изказаното от Златарски мнение, според което римските църковници пристигнали в
България благополучно към края на месец ноември 866, „…дето били посрещнати от
кн. (император, а не княз-доб.моя) Бориса на драго сърце и с голяма набожност”
(33,с.108). Цитираният от В. Златарски Анастасий Библиотекар писал: „Апостолските
пратеници…почнали да учат народа на спасителните догмати и от малък до голям, при
съдействието на Божията благодат, омили (измили-доб.моя), чрез свещения извор и

69
целия религиозен обред на християнската вяра, въвели в употребление на българите,
както те били наставени от светейшия папа” (33,с.109).
Така малко по-подробно изложих научното свидетелство на големия български
историк, за да изтъкна важността на мисията на римските църковници в България,
която е била договорена от папа Николай І и най-висши представители на От Бога
цесáря Борис. Той от своя страна, чрез голямата си набожност, е показал при
посрещането на латинските духовници пълна подкрепа на стореното от неговите
пратеници и одобрение на резултатите от преговорите с папата. С това искам да
подчертая, че присъствието и дейността на мисионерите и начина на посрещането им
от Борис е проява на реален двустранен акт на свещеноначалника на Римската църква и
на владетеля на Българската империя, с което е поставено официално начало на
покръстването на българите и създаване на Българската православна църква46.
Петър Мутафчиев представя по подходящ начин горната информация. Той
потвърждава, че „българското посолство” е имало пълен успех в разговорите с папата,
довели до изпращането на латинските духовници в Плиска. „Папската мисия в
България се заловила енергично за работа. Тя отстранила византийското духовенство,
премахнала и всичко, което до тогава било извършено или създадено от него”
(42,с.234,235).
Г. Бакалов разглежда обсъжданите до тук отношения на владетеля Борис с папа
Николай I, като конкретизира задачите на българското пратеничество в Рим: „В края на
август 866 г. в Рим пристигат високопоставени български пратеници, начело с
княжеския родственик кавкан Петър”. Петър е трябвало да изясни позицията на папата
за „устройството на бъдещата българска църква”, което е било на дневен ред, след като
„Константинопол отказва да уреди самостойна българска църква…”(35,с.229).
Изтъква се споделената от папата радост от възможността да привлече Българската
империя на своя страна.
В резултат от проведените в Рим от Петър разговори на 13 ноември 866 г. в
Плиска пристига папска мисия, начело с епископите Формоза Портуенски и Павел
Популонски. „Пристигането на римската духовна мисия прекратява дейността на
византийската, на която князът (императорът Борис-доб.моя) нарежда да напусне
страната. Това според Анастасий Библиотекар означава официално преминаване на
България под юрисдикцията на Римската църква.[…] Без да губи повече време, княз
(виж по-горе моята бележка) Борис пристъпва към уреждане на църковния въпрос и
моли папа Николай І да му ръкоположи за български архиепископ пребиваващия в
страната епископ на Портуа Формоза” (35,с.230).
4.2. Мотиви и неуспешен опит на Философа Константин да се срещне с папа
Николай І през 867 г. Гостуване на ШБК, начело с Философа, при папа Адриан ІІ
през 868 г.
Според автора на ЖК Константин Философ решил „…да отиде да посвети
учениците си” (1,с.59) и се отправил за Рим. Не може да има две мнения по въпроса –
дали срещата на Философа с папата е била в изпълнение на византийската мисия или
не.
Ако в житието е записано, че Константин „отишъл” да посвети учениците си, не
е уточнено къде е възнамерявал да стори той това и още за кои ученици става дума –
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Темата е разработена в трактата „Покръстване на българите – същност и датиране”, публикуван в
книгата ми „Исторически разкази за български владетели и още нещо”(2014), както и в сайта ми
diamandievsv.com.
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дали това са придружаващите го още от Византия пет човека или някои от
инцидентните ученици на Растица или Коцел47.
Горният текст свидетелства за стремеж на авторите на ЖК да намерят удобно за
гръцката власт обяснение за посещението в папската институция на Философа, след
пребиваването му в Моравия. По този начин те обаче, не представят продължаващо
участието на Братята в някаква Моравска мисия, защото е абсурдно да се очаква
посвещаване на придружаващите Константина от Византия ученици в цитаделата на
Западната православна църква. Нещо повече, едно посещение при папата през този
период е било почти невъзможно да бъде инициирано от частно лице, а да бъде една
такава аудиенция дадена на представител на монарха на Източната Римска империя, с
осветените на този представител до тук цели и задачи, е било немислимо. Анализ на
горното подсказва, че записаното в двете жития, че и папа Николай, и папа Адриан са
извикали при себе си Братята и Учениците, ако приемем тези покани за достоверни,
говори, че светите отци не са третирали апостолите на българската култура като
служители на византийския патриарх, т.е. не е представлявало интерес за папската
институция съществуването на каквато и да е Моравска мисия. Изводът е на читателя.
В житията се говори за християнската догма, според която е недопустимо
свещенослужител от една епархия да свещенодейства и в т.ч. да проповядва, покръства
и взема участие в живота на църква в друга епархия. Това става още по-неприемливо,
когато въпросните две епархии са под юрисдикцията на две различни автономни
църкви.
На първо място, в ЖМ е поместено писмо на папа Адриан до Ростислав,
Светополк и Коцел: Когато „…вие поискахте учител не само от този светителски
престол, но и от благоверния цар Михаил. И той ви изпрати блажения философ
Константин заедно с брат му…А те като узнаха, че вашите страни принадлежат на
апостолския престол, не извършиха нищо противно на каноните, а дойдоха при
нас,…Ние…решихме, след като изпитаме, да изпратим във вашите страни
Методия,…като го ръкоположим заедно с учениците му да ви поучава както вие
поискахте, и да ви обяснява на ваш език книгите на целия църковен ред в пълнота, …и
с кръщението, както беше започнал философа Константин…” (2,с.73). Горният цитат
свидетелства категорично, че не е възможно византийският синод, респ. патриархът
Фотий, да не е бил наясно, че Северна Моравия е била под юрисдикцията на папата.
Едва ли не, Константин е установил въпросното несъответствие, което е било повод да
поиска среща с папата, за да бъдат членовете на ШБК ръкоположени от Светия престол
за свещеници от различен ранг, правоспособни да служат в епархията, в чийто диоцез
са били земите на Северна Моравия. Както посочих вече, това писмо на папа Адриан се
поставя под съмнение, защото не е намерено в папските архиви. Ако приемем този
логичен завършек за правдив, трябва да признаем, че в резултат от посвещаването на
членовете на ШБК тяхната бъдеща дейност ще е в подчинение на Папската катедра, а
не на патриарха Фотий, т.е. това е краят на византийската мисия наречена Моравска.
На второ място, в ЖМ има текст, предаващ спора между епископите на немския
крал, които са упрекнали епископа Методий, че свещенодейства в тяхна област. А той
отговорил „Ако знаех, че е ваша, бих се отстранил; но тя е на свети Петър” (2,с.74). Тук
се сблъскваме отново с неосведоменост на Методий, който според цитираното по-горе
писмо до тримата владетели, очевидно е бил наясно с коментираната догма. Този факт
47

Ако се съди от текста на ЖК, където се разказва за отслужена в четири видни римски църкви литургия
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Моравия не би позволило да бъдат обучени местни ученици за литургична служба, въобще, а да е било
това на „славянски” – още повече.
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още веднъж подсказва, че Северна Моравия не би могла да бъде територия, в която да е
имал право да служи, назначеният от папа Адриан епископ в катедрата на свети
Андроник, намираща се в Сирмиум. А това от своя страна свидетелства, че епископ
Методий си е позволявал да напуска своята област Панония и да осъществява
определени служби в северните земи под немска юрисдикция, т.е. тези земи не са били
в обслужвания от него според папското определение диоцез. В крайна сметка трябва да
се приеме този факт в полза на тезата, според която епископ Методий е служил в
епархия, намираща се извън, респ. южно, от представляваната от немските епископи
Северна Моравия.
Третият пример, който говори за нарушаване на третирания до тук религиозен
християнски принцип, е съмнителната среща на василевса Василий І с архиепископа
Методий. Както стана до тук ясно, Методий е предстоятел на епархия под
юрисдикцията на папа Йоан VІІІ и е било напълно невъзможно да бъде поканен той от
цезаропаписта на Източната Римска империя на аудиенция. Нещо повече, в срещите е
участвал и византийският патриарх.
Забелязваме, че и трите случая на нарушаване на въпросната догма са елементи
от Житието Методиево, което отлично свидетелства, че Учениците – автори на житието
му, са искали да отбележат невъзможността на срещата между архиепископа Методий
и василевса Василий І.
Прозира съчиняването на мотив за визита при папата с цел посвещаването на
Учениците, с който да бъде маскирана същността на това епохално за историята на
българите посещение, за която говоря непрекъснато.
В Житието Кирилово се казва още „като узна за него римският папа (Адриандоб.моя) прати да го повикат” (1,с.61).
Според ЖМ „Като узна за тия мъже папа Николай прати да ги повикат” (2,с.72).
В Успение Кирилово поканата от страна на папа Адриан е поднесена малко поразлично. „Когато римският архиепископ (папа Адриан-пояснението мое) узна за
Философа, изпрати за него, та да дойде в Рим” (4,с.66).
Архиепископ Теофилакт Охридски в „Пространното житие на Климент
Български” разказва, че Братята и учениците им „…заминали за Рим, за да покажат на
преблажения папа делото си – превода на Писанията, [и да разберат] дали то наистина
им е било възложено и не са бΈ‘ли път напразно” (57,с.13). Т.е. тяхното посещение в
Рим се е осмисляло от папското одобрение на творчеството им.
Според Димитър Хоматиан, авторът на „Краткото житие на Климент
Български”, Кирил е отишъл в Рим, за да покаже „…на Адриана, тогавашният папа на
по-стария Рим, своята апостолска служба и увеличението на поверения талант…”
(14,с.396).
В публикуваното в бр.19 на „Църковен вестник” от 1996 г. „Похвално слово за
блажения Кирил и за панонския архиепископ Методий”, с предполагаем автор Св.
Климент Български, мотивът на Братята да посетят Апостолическата катедра е
формулиран по следния начин: „В изпълнение на своето служение те тръгнаха на път за
Рим, за да се поклонят на апостолския престол, носейки със себе си духовен плод за
освещение”. Авторът с прекрасна метафора е разкрил конкретния повод на визитата.
Братята са очаквали да бъде осветен труда им, създал език и азбука за българския народ
и църква, превърнал се в плод на великото им дело.
Представените цитати са свидетелство на пряк участник в събитията и те
доказват, че Братята са тръгнали за Рим не, за да посветят учениците си, а да получат
от Светия престол освещаване на носения от тях духовен плод, което може да се отнася
единствено до тяхната нова писменост, известна като, бих казал, враждебно различна
от гръцката. Че част от духовния плод е новият език на Братята, цитирам една друга
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фраза от същото похвално слово: „И на всяко място се прославя Божието име на новия
език, на който Методий се яви проповедник и нов апостол” (8).
Становищата на св. Климент ми позволяват да заявя, че в Житията на Братята, се
разказва не толкова за наложените им задължения, свързани с отношенията на
Византия с моравския княз, колкото, че всичко извършено от тях след прословутото
бягство е доказателство за предана работа за единението на българския народ и
независимостта на България. Другият аспект на тяхната дейност извън Византия е
пряко и непосредствено свидетелство, че Моравската мисия е измислена от
панславизма в ущърб на българското достойнство и за да си присвои делото на Кирил и
Методий в полза на чуждото на Братята славянство48. Ако понеча да доказвам каква е
била тази цел ще се отклоня от темата на основния си проблем и ще изляза от
естественото ограничение на трактата. А той е пределно ясен.
От всичките изложени разнообразни мотиви за посещението на Братята и
Учениците в Апостолическата катедра не може да се извлече добре обосновано
разбиране за това дали те са пратеници на определена власт или политическа сила, дали
са гости, посетили по покана Римския папа или са направили визитата си в Рим по своя
инициатива и за своя сметка. Ако дам становището си по зададените риторични
въпроси в порядък обратен на подреждането им, ще цитирам най-напред П. Динеков,
който казва, че след убийството на логотета Теоктист и отстраняването на
императрицата-майка Теодора от управлението, най-вероятно „…К.-К.Ф. да е бил
принуден да напусне Цариград и да се е оказал без средства. Това известие изглежда
достоверно” (29,с.401). Не знам, разбира се, дали професорът е имал предвид мащаба
на разходите за пътуване до Рим и пребиваването там на цялата група приблизително
две години, но несъмнено светинята Константин не е разполагал със значителни лични
средства. Като доказателство за това, че Философът не е имал някакви странични
приходи можем да се позовем на една кратка информация от ЖК, според която
логотетът Теоктист и императрицата осигурили на Философа Константин
преподавателска катедра „…със съответния служебен чин и заплата” (1,с.40). Т.е.
Константин е живял от едната заплата.
В едно писмо на папа Николай І от средата на 864 г. до епископ Хинкмар
Светият отец съобщава за голямата си радост от факта, че българският владетел
пожелал да приеме Христовата вяра със своя народ с наставничеството на
Апостолическата църква. Този възторг на папата е обясним единствено с очакваните
парични постъпления от Българската империя в папската хазна, като годишна вноска,
което изключва готовност на папата да се натоварва с подобни разходи.
Остава да преценим кой би бил владетелят, който е изпратил Братята и
Учениците на прословутото посещение в Рим и защо. Както политически, така и
канонично не би могло да се очаква, че това е дело на Михаил ІІІ, поради известното
напрежение между Източната и Западната православна църква кой да покровителства
покръстването на българите.
И накрая няма никакви основания да очакваме, че пътуването на групата на
Константин Философ до Рим е могло да бъде финансирано от княза на моравците
Растица, защото ако е трябвало да се заведат славянски ученици (моравци), които да
бъдат ръкоположени за свещеници или четци (ЖМ) в папството, би следвало да се
очаква, че Братята са получили от Ростислав съответно желание за това и материален
израз за неговата воля. Данни за подобно поведение на княза липсват.
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Позволявам си да напиша това, защото доказах, както по-горе, така и в предните си трактати, че
Братята не са знаели местния славянски говор като майчин език, и не са познавали славянството – Кирил
до края на живота си, а Методий - до двадесет и третата си година.
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Може скептиците да решат, че проблемът е твърде елементарен, за да бъде обект
на древните свидетелства, но аз ще се позова на Италианската легенда, в която авторът
пише: „Изпълнявайки молбата му (на Светополк - доп.мое), императорът повикал при
себе си същия гореспоменат философ. След това той проводил там, в страната на
славяните, него заедно с брата му Методий, след като ги снабдил щедро със средства за
път от своята хазна” (18,с.299). С това искам да отбележа, че да се документира
финансирането на служебни пътувания не е било израз на дребнавост. Ако с горния
цитат се пояснява, че василевсът Михаил ІІІ е заплатил пътуването на Философа и
хората му от Цариград до княжеството Моравия, остава да се коментира как е било
уредено това за странстването им до Венеция през 867 г. и до Рим през 868 г.
Не може да има друго обяснение за обещаната от папа Николай аудиенция за
Философа Константин, освен че това е станало по искане на българския император
Борис. Стана вече пределно ясно, че при това посещение Константин е трябвало да
представи на папата и да получи одобрение на една нова и уникална християнска
писменост - плод на неговия величав интелектуален труд и на второ място да даде
възможност на Светия отец да се запознае с неговите религиозни достойнства,
познания и ерудиция.
Може да се приеме, че Кирил и Методий са били специални посланици на
българския император Борис І в папството, за което естествено е заплатила българската
хазна.
В своята „История на българския народ” П. Мутафчиев изказва мнение за
мотивите на Философа Константин да се срещне с папа Николай: „Но славянския език,
въведен от тях (Братята-доп.мое) в богослужението дал на изоставеното от тамошното
си паство латинско духовенство основание да ги обвини в отстъпление от църковната
традиция, нещо, което през онова време било равносилно на ерес. За да могат свободно
да продължават работата си солунските братя трябвало следователно да добият за нея
благословията на папата и се отправили за Рим” (42,с.251,252). Този цитат е интересен
не само с представения оригинален мотив на Константин за среща с папата, а и с факта,
че авторът потвърждава съществуването на канон, ограничаващ служения и контакти
на свещенослужители с християнското паство от чужд диоцез.
4.3. Придвижване на Братята до срещата им с папа Адриан ІІ
Пътуването на Братята от Византия през България, Моравия, Долна Панония
(при Коцел), Венеция, обратно в България и повторно за Рим:
 Бягството от Византия
Пътуването до България е било кратко.

юни 863 г.

 Престой в България максимум шест месеца до
декември 863 г.
съобразено с военната агресия на византийците през ноември 863 г. и последвалия
унизителен мирен договор. Борис изнася ШБК, начело с Философа в Българска
Моравия. Трябва да се признае, че няма никакви основания да се твърди, че Братята са
били настанени в гр. Сирмиум по аналогия със станалото през 869 г., когато епископ
Методий е бил изпратен по нареждане на папа Адриан именно на трона на св.Андроник
в Сирмиум.
 Престой в Моравия
ЖК: „Като прекара четиридесет месеца в Моравия той отиде да посвети учениците
си.” И се завърнаха (в ЖМ: „…те се върнаха от Моравия” – без да се уточнява къде).
Очевидно Братята са отпътували за Плиска през
април 867 г.
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 Престой в България - четири месеца
Консултации с Борис по повод срещата с папа Николай, получаване на
съответни документи от канцеларията на владетеля, както и изчакване на съобщение от
кавкана Петър за направените уговорки с папските служби за аудиенцията. След
сигнала на кавкан Петър Философът и хората му отпътуват за Рим, посещавайки Коцел
в намиращия се в Долна Панония Блатноград. ЖК: „По пътя (за Рим-доб моя) го прие
Коцел…”(1,с.59) през
август 867 г.
 При Коцел Философът престоява два месеца, според готовността на папа
Николай да го приеме и отпътува за Венеция през
октомври 867 г.
ЖК: „По пътя го прие Коцел, панонският княз, който желаейки силно да усвои
славянските книги, даде му около 50 ученици да се учат на тях. И като му оказа големи
почести, изпрати го нататък49” (1,с.59).
По начина по който е представен владетелят на панонската етническа общност
Коцел с титула княз и изтъкнатото от автора на житието желание на владетеля да усвои
„славянските книги” стои някак безпроблемно възприемането му като славянски княз.
Както вече споменах подготвя се едно допълнение като самостоятелен труд, посветено
на българския произход на Коцел. Дали читателят ще възприеме моята хипотеза остава
несигурно, но желанието на Коцел да популяризира писмеността на Кирил и Методий
сред своите поданици е напълно обяснима в светлината на споменатото изследване.
Готовността на Константин пък да запознае панонските българчета със сътворения от
него компилативен език, е напълно логична от гледна точка на проверката доколко
техния матерен български език е облекчаващо обстоятелство за възприемането на
компилацията.
Съобщението, че Философът Константин по време на визитата си при Коцел
през 867 г. „научил тук на православната вяра и славянските книги 50 ученици”, както
и това, че „намерил много еретици и разобличил и посрамил тяхната ерес” (1,с.66),
говори, че поданиците на Коцел, както и югоизточните му съседи от Българска
Моравия са все още езичници. Т.е. авторите на ЖК ги отличават от славяните,
обитавали днешните чешки и словашки земи, които са християнизирани още от около
830 г.
В ЖМ няма съобщение за посещение на Философа и хората му при
Коцел.
 Във Венеция Константин е принуден да изчака оздравяването на папа
Николай и участва в диспут с епископи, попове и черноризци, повдигнали срещу него
триезичната ерес. В края на двумесечния срок се получава съобщение за кончина на
папата на 13 ноември 867 г. Това е основание за Философа да отпътува от Венеция найкъсно през
декември 867 г.
Завършването на пренията по триезичната ерес е отбелязано в ЖК с лозунга: „С
тези думи и с други по-силни ги посрами, остави ги и си отиде” (1,с.61).
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Следва разказ за неуспешен опит за среща на Философа и сътрудниците му с папа Николай и по-късно
визита при папа Адриан. Това е период на остри стълкновения на главите на двете конкуриращи се
църкви (освидетелствани са разменени анатеми между папа Николай и патриарх Фотий), по време на
който е трудно да се приеме, че са нормални и дори възможни контакти със самия папа на мисионери на
Константинополската църква, които работят за отнемане на значително население от папския диоцез.
Понеже традиционалистите третират мнимата М.м. като продължила до кончината на архиепископ
Методий (Г.Сотиров ограничава периода на неговата М.м. с „862– 885 г.”), ще продължа да се позовавам
на житията до техния завършек в интерес на моите доказателства.
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Мястото на завръщането му може да бъде определено по метода на
отхвърлянето единствено като България. Поради изяснените вече обстоятелства
Византия не би могла да бъде страната, която да приеме беглеца Константин, а
престоят му в Моравия между 863 и 867 година не е освидетелстван с деяние, което да
направи княжеството едва ли не негова втора родина. Друг вариант не съществува.
Несъмнено Константин се е нуждаел от завръщане в къщи за обсъждане с
владетеля на новата обстановка и изчакване на нови съобщения на кавкана от Рим.
Обръщам внимание върху факта, че така описаните завръщания на Братята в
България като у дома, е в полза на тезата ми, че те са по произход българи, участници в
ЗАВЯРАТА.
 Константин пребивава в България по-малко от два пълни месеца,
когато се получава съобщение от кавкана за готовност на новия папа Адриан да следва,
по отношение на България, политиката на папа Николай.
Философът заминава отново за Рим с хората си през
януари 868 г.
Бележка: В предвидените периоди и дати са включени и сроковете за пътуване
между съответните пунктове.
Както вече беше подробно изложено, Борис І, чрез каквкан Петър, се договаря с
папа Николай І, в резултат от което през ноември 866 г. се поставя началото на
покръстване на българския народ. Това ще рече, че основните проблеми на взаимните
отношения между папската курия и Българската империя са били отработени и
съответните договорки са били в процес на реализация. Тогава остава да бъде осветено
защо Философът Константин се готви активно за посещение при папата и какво е целял
императорът Борис с това?
Многократно беше казано и доказвано, че Братята и Учениците са се готвили да
покажат на папата, че Българската християнска църква има своя писменост (т.е.
оригинални език и азбука), естествено различна от гръцката, което е предполагало
увеличена благосклонност на папата към желанието на българския владетел да премине
България под юрисдикцията и в лоното на Римската църква.
Ако положим усилия да не забравяме формалните противоречия на Борис с папа
Адриан ІІ по отношение назначението на предстоятел на българските православни
християни, ще стигнем до задължителния извод, че след предизвестения отказ на
папите Николай, респ. Адриан да приемат кандидатурата на кардинал Формоза за глава
на Българската църква, единственият приемлив за Борис вариант е бил назначението на
този пост на Философа Константин. От което следва, че кандидатът на българския
владетел е трябвало да се представи пред понтифекса, за да получи неговото
одобрение.
Това са реалните мотиви за визитата на Константин и неговите хора в началото
на 868 г. при папа Адриан ІІ, които стоят в тъмното кюше на българската
историография.
4.4. Кирил и Методий при папа Адриан ІІ
В направеното до тук изследване на живота и дейностите на Братята след
бягството им от Византия се изтъкнаха обстоятелства, които недвусмислено показаха,
че взаимоотношенията им с властите на Източната Римска империя са били
окончателно и безвъзвратно прекъснати. Логиката позволява да се приеме този факт и
да се преустанови привеждането на нови доказателства в тази посока. Ще продължа
обаче да изтъквам указания и сведения, които носят информации за делото на великите
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български интелектуалци, патриоти и държавници, така щото всички други страни от
близки и далечни земи да преустановят претенциите си за техни отечества.
Ако Михаил III приживе, сам или заедно с патриарх Фотий, не е поискал среща
за Философа с папа Николай поради известните им отношения и ако подобно искане не
е било по възможностите на княз Ростислав, кой би могъл да го направи? Да си
спомним, че кавкан Петър – дясната ръка на От Бога цесáр Борис, е договорил през 866
г. първата църковна делегация на Апостолическата катедра в България. Няма друго
реално предположение за посещението на Константин и ШБК в Рим, освен че това е
дело на същия Петър; Братята и хората им са в България и се готвят за тази визита вече
три години. Тази обстановка свидетелства категорично, че обсъжданата
организация не може да бъде и не е осъществена в името на мнимата М.м.
Очевидно е, че Братята не са се ползвали след 863 г. с име на византийски
емисари в Моравия, с враждебна на Светата Римска църква и на Франкското кралство
мисия, след като през юни 863 г. те напускат внезапно Византия, в резултат от което
прекъсват отношенията си с официален Константинопол. В противен случай щяха да
имат проблеми с властите в Моравия, след положената от Ростислав през 864 г. клетва
за вярност на Людовик Немски. За такива проблеми няма сведения.
Няма никакви доказателства за посоченото в „История на България” кратко
пребиваване на братята в Цариград по повод предстоящата им среща с папа Николай.
Авторите на „Историята” пишат: „За да придадат по-официален характер на своето
посещение те първоначално отишли в Цариград, от където взели откритите от тях по
време на Хазарската мисия мощи на св. Климент Римски и същевременно получили
указания за своята по-нататъшна дейност от византийския император и от патриарх
Фотий” (36,с.249). Цитатът не подлежи на коментар!
Потресаваща е неразборията, внесена в ЖК, относно предполагаемата покана на
папа Адриан ІІ до философа Константин да му гостува в Рим: „Като узна за него,
римският папа прати да го повикат. И когато той дойде в Рим самият папа Адриан
излезе да го посрещне с всички граждани, със свещи в ръце, понеже носеше мощите на
свети Климент, мъченик и папа римски” (1,с.61).
От посочения цитат остава впечатлението, че важният повод за приемането на
Константин от папата са били донесените от него мощи на свети Климент папа
Римски. Че този нюанс няма трайност се разбира от следващия разказ в ЖК:
След като отдава дан към паметта на православния светец, папа Адриан отделя
внимание на извършеното от Константин и хората му да представят един самобитен
християнски език на българската православна общност, която след края на 866 г.
съществува и се развива в България. „А папата като прие славянските книги, освети ги
и ги положи в църквата на света [дева] Мария, която се нарича ‘Ясли’ ” (1,с.61).
С този жест папа Адриан дава благословията си на писмеността, сътворена от
Философа Константин и неговите съратници.
„След това папата заповяда на двама епископи Формоза и Гаудерик да посветят
славянските ученици” (1,с.61).
Както обосновах по-горе под линия, били са посветени петте ученика,
придружаващи Братята от Византия, с което се уточнява, че сред ръкоположените
свещеници е нямало моравци. Решението на тази енигма внася яснота в съобщението
на ЖК, че Константин е предприел пътуване за посвещаване на учениците си, което би
могло да се отнесе и към неговите религиозни цели в Българска Моравия. Изводът от
това е, че Константин не осъществява някакви византийски поръчения в Рим,
което също е в потвърждение на преустановените му отношения с византийските
власти, свързани с някаква тяхна мисия сред западните славяни.
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Трябва да се отбележи, че моравците на Растица не могат да се причислят към
западните славяни.
Авторите на ЖМ влизат в непонятно противоречие с техните колеги и приятели,
създали ЖК. Те събират направеното от папата в тяхна чест в няколко думи:
„И като узна за тия мъже, папа Николай прати да ги повикат, понеже искаше да
ги види като ангели божии. Той благослови тяхното учение, като положи словенските
книги върху олтара на храма „Св. апостол Петър” и посвети блажения Методий в
духовен сан…”. Папата заповядал на един от своите прелати „…да ръкоположи от
славянските ученици трима свещеници и двама четци” (2,с.72).
Показаното противоречие между съдържащите се в двете жития сведения от
пребиваването на Братята в седалището на Светия отец може да се обясни единствено с
целенасоченото моделиране на ЖМ, с което да се подсили недоверието в житията и
разгадае българската им идея. Становището ми, че тезата на ЖК е създадена
съзнателно, заобикаляйки неприятните за византийските власти отношения между
папите и българския владетел, не може да оправдае обема на несъвпадащите се
сведения от срещите на Константин с папа Адриан и позволението на домакина да се
използва „славянски език” за литургии в няколко римски църкви.
Ортодоксалната славистика не разглежда тези факти и съответно не ги
тълкува, за да не влезе в противоречие с основната си доктрина.
ЖК: „И като ги (Учениците-доб.моя) посветиха, веднага отслужиха литургия в
църквата на свети апостол Петър на славянски език; и на другия ден служиха в
църквата на света Петронила, на следния ден – в църквата на свети Андрей, а оттам пък
в църквата на великия учител апостол Павел. И пяха цяла нощ, като славословеха [бога]
на славянски език, а на сутринта служиха пак литургия на светия му гроб…” (1,с.62).
Версията на ЖК за отслужените от новопосветените за свещеници ученици на
Философа Константин литургии в римските църкви на „славянски” поставя един
неосветен в житията проблем – дали тези младежи, придобили току-що свещенически
сан са познавали обреда на църквата на Св. Петър и ако ли да, от кого са били
обучени? Предположението, че това може да е било дело на Братята влиза в конфликт
с целите им на мисионери на византийския патриарх. Остава да приемем очевидното визитата в Рим на Философа и Учениците не е била в съответствие с известните
цели на М.м.
Всеки, който има представа от консервативността на християнската религия и
съхраняваните от нея принципи и правила, от които ръководните върхове на
православието са имали материален интерес, ще осъзнае, че целият текст в ЖК,
относно отслужените в четирите основни римски църкви литургии на славянски език, е
насочен да внесе заблуждаваща представа, че Философът Константин и хората му са
заслужили някакво признание от папа Адриан в полза на славянството и на неговата
роля в Средна Европа, едва ли не като осъществяване на византийските цели на
мнимата М.м. Но това не може да бъде обосновано от традиционалистите.
Шокираща е липсата на текст в ЖМ, свидетелстващ за отслужени литургии на
славянски език в римски църкви. Същото се отнася и до Успение Кирилово. Това е
съвсем правдоподобно.
Може да се съди, че цитираните от ЖК текстове, относно отслужените литургии
на славянски език в римските църкви, които не се потвърждават от авторите на ЖМ, са
целенасочено включени там, за да подскажат на читателя истината за всеотдайната
дейност на Братята в полза на българския владетел, народ и църква, прикрита с
очевидната нелепост на написаното.
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ЖК: След време Философът се поболява и „…почина в господа, бидейки на 42
години50, на четиринадесетия ден от месец февруари, индикт втори, в 6377 година от
сътворението на света (869 г.)” (1,с.63). За мястото на погребението е било прието
предложението на Методий да се положат тленните му останки в църквата на свети
Климент Римски.
В ЖМ няма сведения за кончината и погребението на Константин, което е
твърде странно, но напълно разбираемо в духа на направените по-горе разсъждения
относно туширането на данни за великия българин и за България въобще в полза на
трансграничното спокойствие между българи и гърци.
Няма съобщение в ЖК за участие на представител на византийските власти в
Рим при погребението на Философа Константин, т.е. папата не го е третирал като висш
византийски дипломат и мисионер.
4.4.1. Религиозната кариера на Методий
Известно е, че епископията Долна Панония, т.е. Илирийската епархия, със
седалище в гр. Сирмиум, е преустановила църковен живот през 582 г. Папа Адриан я
възстановява под прякото управление на Рим през 869 г. Би могло да се предполага, че
възстановяването на епископията Долна Панония със седалище в Сирмиум е било
свързано с назначението през 869 г. на епископ Методий за неин предстоятел.
 Кончината на Константин, наречен Кирил
14 февруари 869 г.
След кончината на големия брат Константин-Кирил Философ позициите на
Методий се променят кардинално. Той е носител и основен изпълнител на делото на
Братята и завета на Кирил. Странно е, че в ЖМ няма коментар за поведението на
Методий след трагичното събитие и отношението на папа Адриан към него.
Авторът на статията „Методий” в КМЕ Светлина Николова, съответно, не
отделя внимание на пребиваването на Методий в Рим след кончината на Константин–
Кирил и до изпращането му като легат в Панония.
 Назначение на Методий от папа Адриан за легат
май 869 г.
Много е вероятно Методий да е бил назначен още през май 869 г. за легат. Не е
сигурно, че предположението на Св. Николова да „…е станало още през втората
половина на 869” (44,с.641) би се съчетало с всички останали дати и срокове до
кончината на Методий.
В ЖМ: По повод молбата на Коцел към папа Адриан да му отпусне Методия,
„нашия блажен учител”, папата рече: „‘Не само на тебе, но и на всички онези славянски
области, аз го изпращам за учител от бога и от свети апостол Петър, първопрестолника
и ключодържеца на царството небесно’. И го изпрати, като написа следното послание:
„Адриан, епископ и раб божий до Ростислава, Светополка51 и Коцеля...Ние…решихме,

50

В статията си „Константин-Кирил е най-големия брат” доказах, че годините 42 на Константин по време
на неговата кончина са грешно транслитерираните от Глаголица на кирилица 63 години.
51
От текста на цитираното писмо могат да се направят редица изводи, което не е проблем за
осведомения читател. Липсва обаче, обяснение на името Светополк сред адресатите на папското писмо,
както и в молбата на Ростислав до василевса. Основание за подобно споменаване на Светополк намирам
в лансираната по-долу хипотезата, според която Моймир е запазил княжеското си положение в едно от
трите славянски племена (браничевци, абодрити и тимочани) по време на акцията на Омуртаг да
подмени стремящите се към независимост князе, поради това, че не се е присъединил към князете на
другите две с искане за напускането на Българската държава и присъединяване към Франкското
кралство. Заедно със запазването на княжеската си власт над своето племе, той вероятно е получил от
Омуртаг и правата да представлява българския владетел и над обединените три славянски племена.
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след като изпитаме, да изпратим във вашите страни Методия, нашия [духовен]
син,…Като го ръкоположим заедно с учениците му, да ви поучава както вие поискахте
и да ви обяснява на ваш език книгите на целия църковен ред в пълнота, заедно със
светата меса, сиреч литургия, и с кръщението – както беше започнал философът
Константин с божията благодат…Също тъй ако и някой друг би могъл достойно и
правоверно да ви поучава, нека това да бъде благословено от бога, от нас и от цялата
вселенска и апостолска църква,… А вие възлюблени чада слушайте божието учение и
не отхвърляйте наставленията на църквата, за да станете истински божии поклонници
на нашия небесен отец с всички светии. Амин!” (2,с.73).
Папата сравнява това свое закъсняло решение с аналогичната процедура по
изпращането на Братята от „цар” Михаил при Ростислав само като учители без
религиозни санове. От тези податки можем да съдим, че става дума за назначението на
Методий през 869 г. за легат при Коцел, при моравците на Ростислав и в България. В
писмото е посочен и Светополк, който вероятно е владеел земите около южна Нитрава,
която според П. Юхас се е намирала „…някъде в междуречието на Драва и Сава или в
онази част на Горна Мизия, чиито предели очертават реките Дрина и Южна Морава, а
може би е била разположена в южната част на междуречието на Дунав и Тиса, …”
(61,с.42). П. Юхас продължава, като посочва, „…че Нитрава на Прибина можем да
търсим само там, … където е управлявал след изгонването му Моймир І. Но както
видяхме, Франкските анали последователно наричат Моймир І господар на славянските
земи и славяните около (река-доб.моя) Южна, Българска Морава (Margus)” (61,с.43).
Добавката ми се оправдава от наречието в извадката на П. Юхас „около”.
В този период на особени взаимоотношения между двете основни европейски
православни църкви подобна деликатност от страна на папата при оценката на
василевса Михаил е била малко възможна, но авторите на житието са направили
изискан комплимент на двата върха на източното и западното православие.
П. Юхас цитира Асемани, който пише още, че владенията на Прибина са били
между Драва и Сава: „По времето, когато славяните в Долна Панония между Драва и
Сава бяха управлявани от Привина, княз на моравците отвъд Дунава (значи на юг от
Дунава) е бил Растица…” (61,с.43).
Не може да има съмнение, че в териториите, където Методий е легат е била
включена и България, тъй като моравците са нейни поданици, а по това време в Плиска
и страната активно работят за християнизирането на българите латинските свещеници,
изпратени от папа Николай още през ноември 866 г.
Не е изненадващ пропуска на авторите на житията да посочат България, в която
Методий е упражнявал своята практика на легат.
Предполагам, че когато Ростислав, новият владетел на княжеския трон, се е почувствал по-стабилен на
поста си като връх на обединението на казаните племена, си е позволил да постави начело на
населението на и около южната Нитрава Светополк. Това обяснява и фигурирането на името Светополк в
молбата на княз Ростислав до Михаил III, но без да е титулуван с княз. Много вероятно, адресирането на
писмото на папата и до Светополк да е дало на последния самочувствието да извърши предателство
спрямо чичо си Растица, за да бъде предаден на съд под ръководството на крал Карломан.
Така приемам изказаното от Г. Сотиров мнение, че „Първоначално (Светополк-доб.моя) управлява
Нитранската област” (53,с.569). Този факт е бил основание да бъде третиран Светополк от папата като
владетел. Подобно становище е непълно, когато не е определено местоположението на въпросната
Нитрава (Нитра). П. Юхас твърди, че по това време както се повтаря съществуването на две Моравии,
така и Нитра е имало и в южната Моравия: „…както ще видим, селище с име Нитра или Нитрава, за
което знаем и от други извори, можем да намерим през тази епоха и в двете Моравии” (61,с.30).
Така Светополк през 870 г. се е добрал, чрез предателството си до поста княз на Моравия Българска.
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 Посвещаване на Методий за епископ и назначение
да заеме катедрата на Св. апостол Андроник в Сирмиум
юни 869 г.
Архиепископ Теофилакт Охридски информира за възшествието на Методий: „А
самия велик Методий ,…, папата ръкоположил за моравски епископ в Панония…”
(57,с.14).
Използваната в ЖМ фраза за връщането на Методий от Коцел в Рим поставя
ударение върху повторно назначение на Методий: „…Коцел прие Методия с големи
почести и пак (курсивът е мой) го изпрати при папата заедно с двадесет люде, да му го
ръкоположат за епископ на Панония – на престола на свети Андроник, апостол от
седемдесетте, което и стана”(2,с.74). Тази фраза е построена с умисъл да покаже, че
повторното назначение е било не далече след първото и че Коцел и хората зад него са
имали сериозни основания да бързат. Както е известно, папа Адриан е инициатор за
провеждането на Осмия вселенски събор. Междувременно той научава, че Василий се
готви да проведе кампания в полза на исканията на Борис за признаване на автономна
църква. Може да се предположи, че със споменатото назначение на Методий преди
откриването на Осмия вселенски събор се поставя Василий пред свършен факт и е
подтикнат да уважи папското назначение.
Може да се предположи, че искането на Коцел за ръкополагането на Методий, е
било направено по указание на Борис, който е искал да изпревари гръцките планове,
като Методий бъде назначен от папата за архиепископ на България. Папата не се
съгласява, посвещава го само за епископ и го праща в Сирмиум.
П. Юхас свидетелства, че епископското седалище на Методий е било в
столицата на Панония Савия, т.е. в Сирмиум: „По данните от Пространното житие на
Методий и хрониката на Нестор, епископското седалище на Методий е било именно
тук в столицата на Панония Савия, т.е. в Сирмиум” (61,с.23), „…на брега на р.Сава,
който (град Сирмиум-доб.моя) тогава е в пределите на българската държава” (61, с.29).
От изпращането на епископ Методий в Панония, която е част от Илирик,
където в град Сирмиум е бил престола на свети Андроник, е заинтересуван не само
Коцел, но и българският владетел Борис, тъй като това би било крачка към
сближаването на Римската катедра и нейния първосвещеник с България.
Както вече се изясни, Методий е изпратен през 869 г. от папа Адриан в моравска
Панония. Св. Николова има своето обяснение за особеностите около резидентурата на
епископ Методий. За осъществената заповед на папата Светлина Николова пише:
„Седалището на М. (Методий-доб.моя) е трябвало да бъде в гр. Сирмиум (дн.Сремска
Митровица, Сърбия) по долното течение на р. Сава. Слав. първоучител обаче не успява
да стигне до своя епископски град” (44,с.642), поради организирания против него
съдебен процес.
Не приемам твърдението на Св. Николова, след като го съпоставям с изложения
по-горе цитат от Пространното житие на Климент Български на архиепископ
Теофилакт Охридски, където се говори за начина, по който Методий се изявява като
истински епископ. Значи той е имал и времето, и желанието, и успехите да се грижи за
паството си начело с Борис, Ростислав и Коцел. Арестуването му е станало, както се
разбра, по-късно.
 Епископско служение на Методий в Сирмиум
11 месеца
Посоченият срок е достатъчен за Методий да се изяви като достоен епископ,
според оценките на архиепископ Теофилакт Охридски.
В ЖМ не се уточнява къде е резидирал епископ Методий след изпращането му в
Моравското княжество през 869 г. Това е направено в Пространното житие на Климент
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Български от архиепископ Теофилакт Охридски, който дава достатъчно информация.
Той пише: „Когато станало време Методий да поеме пътя за Панония…той прегърнал
гроба на брат си и потеглил на път с учениците си. Когато пристигнал в гр. Морава,
станал истински епископ…” (57,с.15). „Естествено той не пропускал ежедневно да
поучава тогавашния моравски княз Ростислав …но наставлявал и владетеля на цяла
Панония на име Коцел…Освен това великият Методий тогава непрекъснато дарявал с
благодеянията на словата си и a[rcоnta52 на българите Борис,…” (57,с.16). Вярно
изписаният титул на българските владетели след мирния договор между България и
Византия от 811 г. е arcоn, който има значението император на българите и е бил
употребен многократно в българските гръкоезични каменни надписи и за съжаление е
бил превеждан винаги неправилно с „княз” или „архонт”, или нещо друго.
От тези няколко реда мога да направя значими изводи: Седалищата на
изброените важни персони са географски свързани с резиденцията на Методия - и поточно Ростислав е в Южната Българска Моравия, Коцел властва в Панония, а тронът
на Борис е в Плиска. Владетели на земите около северната река Морава не са
споменати.
 Осми вселенски събор в Константинопол
5 окт. 869–28 февр. 870 г.
Както е известно Осмият вселенски църковен събор започва работа в
Константинопол на 5.X.869 г. Ръководител на латинската делегация е Анастасий
Библиотекар. Той следял зорко ходовете на василевса Василий I и докладвал на папата
своевременно, до колкото това е било възможно. Може да се предположи, че в края на
869 и в началото на 870 г. на опитния западен дипломат е станала ясна играта на
Василий и той съобщил в Рим очакванията си. Латинските духовници в България
съобщават по свой канал на папата, че недоволен от нерешителността на
Апостолическата катедра, Борис може би ще използва събора за решаване на
църковния си проблем. На първо време папата не е допускал, че византийският
император ще се реши на толкова ангажиращ ход - да признае, чрез събора
легитимността и юрисдикцията на Българската църква, което съгласно утвърдената
традиция й дава автоматично право да бъде автокефална.
Предусещайки целия този заговор, папата решава да нанесе на конкуренцията за
„ръката” на Българската църква изпреварващ удар с ръкополагането на Методий за
епископ и с назначението му, като първосвещеник в катедрата на Св. апостол
Андроник, т.е. предстоятел на християните в Моравия и България.
Прави впечатление, че в ЖМ няма никаква информация за решенията на Осмия
вселенски църковен събор от 869-870 г., които имат пряко отношение към
посвещаването на Методий за епископ на Панония, санкционирането му от папата53 със
затвор, реабилитацията и издигането в сан архиепископ на Моравия и България. Тези
обстоятелства са последствия от осъществената на събора църковна и светска политика
на господаря на Източната Римска империя Василий І.
В цитата е използван за титул на Борис a[rcоnta, който е във вин.падеж. Верният титул следва да бъде
arcоn , а във вин. падеж arcоnta, със значението император на българите. Диакритичните знаци за
ударение и придихание над първата буква a са спекулативно поставени, поради което няма да ги
коментирам, но ще насоча читателя към статията „Крумовци, императорите на България” от книгата ми
„Исторически разкази за български владетели и още нещо”(27,с.21-47).
53
Да се мисли, че епископите на служба във Франкската църква са могли да осъдят и изпратят в затвор
новопосветения епископ на Панония без одобрението на папската курия, е наивно. В книгата си
„Непознатите Кирил и Методий” развих тезата, че санкцията, приложена на Методий от папа Адриан е
последвала решението на Осмия вселенски събор за легитимиране на официална църковна българска
институция под юрисдикцията на Константинополската патриаршия.
52
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Според редакторите на ЛИБИ том II „През февруарий в Цариград пристигнали
и пратениците на българския княз Борис начело с болярина Петър, който се бил върнал
наскоро от безрезултатната си мисия в Рим. Българските пратеници присъствували
…на последното, десето, заседание на 28 февруарий 870 г. в църквата Св.София. На
четвъртия ден след закриването на събора станало и прочутото извънредно заседание,
на което византийската страна с помощта на викариите на източните патриарси и с
дипломатическото съдействие на българските пратеници едностранчиво решила, че
Българската църква трябва да зависи от Цариградската патриаршия” (11,с.208–под
линия). Едно от важните решения на посоченото заседание предвиждало предстоятелят
на Българската православна църква да бъде с ранг на архиепископ, назначаван от
византийския патриарх. Няма в съществуващите български древни писмени паметници
и намек дори да е била обсъждана кандидатурата на Методий за първи български
архиепископ, което е нов довод за пълното прекъсване на отношенията му с
константинополските власти. Причината за забавата се обяснява с организираното от
гърците нападение върху отпътуващата си латинска делегация от някакво славянско
племе, което освен унищожаването на протоколи и друга книжнина от църковния събор
задържало делегатите, така, че да се приберат в Рим едва на 22 декември 870 г.
(11,с.193).
Поради отрицателното отношение на източното православие към събора,
българските историко-религиозни ортодокси пренебрегват неговата значимост и не му
отделят внимание, както в трудовете си, така и в официалното издание на тяхната наука
– Кирило-Методиевската енциклопедия.
Ще посоча, че с неизбежно подписаното допълнителното споразумение към
договора за Дълбокия мир от 863 г., между Василий и представителите на император
Борис в началото на 870 г., освен всичко друго, в Константинопол е бил изпратен като
заложник за изпълнение на договореностите в споразумението от българска страна
седемгодишният принц Симеон.
С решението на Осмия вселенски събор от 4 март 870 г. „...отците постановяват,
че право да попечителства българската църква има Константинополската църква майка, която и преди това упражнява юрисдикция върху тези земи”, т.е. че
„Българската църква се обявява за архиепископия…” (35,с.233).
 Арест, съд и изпращане на епископ Методий в
манастира-затвор Елванген през
май-юни 870 г.
Папа Адриан организира съдебна разправа над епископ Методий след като
получава вест от Константинопол за позицията на От Бога цесáря Борис по взетото от
Събора решение по българския църковен въпрос.
От поведението на папата се разбира, че е приел политиката на Борис като
грозна измама, поради което взема решение да накаже неверния партньор. Папа Адриан
изпраща своето нареждане да бъде санкциониран неговият братовчед Методий, като
бъде арестуван и съден. Арестът е станал през май 870 г., а след два месеца
предварителен арест „…е осъден и заточен в западната част на Бавария, най-вероятно в
манастира Елванген, както сочат повечето съвременни учени…” (44,с.642).
Казаното развитие се обяснява със следните обстоятелства:
След установяването на Методий в Сирмиум на трона на Свети Андроник през
870 г. „като глава на новия моравско-панонски диоцез” (52,с.737), авторите на ЖМ
съобщават за остър сблъсък на Методий с „моравския неприятел краля (немският
владетел-доб.моя)”, който заедно с епископите си казва: „’Ти учиш в наша област’. А
той (Методий-доб.моя) отговори: ‘Ако знаех, че е ваша, бих се отстранил; но тя е на
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свети Петър’ ”54 (2,с.74). Тук става дума за обсъдения вече канон, че е недопустимо за
свещеник от една епархия да свещенодейства в чужда. В случая епископите на
немската църква обвиняват Методий, като служител на Апостолическата катедра, в
нарушение на този принцип. Това е било основанието за присъдата над епископа.
 Пребиваване на епископ Методий в манастира затвор Елванген две и
половина години
м/у юни 870 и ян. 873 г.
Св. Николова проследява съдебния процес от 870 г., заточението на епископ
Методий в манастира Елванген и кореспонденцията на папа Йоан VІІІ през 873 г. с
немските епископи, взели участие в съдебната разправа над Методий. Обяснението на
славистите за духовния съд върху епископ Методий с интриги на немското духовенство
зад гърба на папа Адриан, е меко казано наивно, тъй като не звучи приемливо да не е
проследил папата дали ръкоположения от него епископ се чувства комфортно в
епархията му и как работи в полза на Апостолическия престол.
Редакторите на Проложно житие на Методий определят неговото изпращане на
заточение „…през късната пролет на 870 г.”(6,с.519,т.57), което не противоречи на
направената тук конструкция.
След като епископът Методий си позволява така да обижда епископите на краля
на франките, „Те го изпратиха в Швабско, където го държаха две години и половина”
(2,с.74).
Отново се срещаме с повратно излагане на исторически събития в житията.
Имам предвид прехвърлената върху епископите на краля на франките отговорност за
отстраняването на епископ Методий от предстоятелството над панонските християни,
сякаш папата би разрешил да се извърши такова кощунствено издевателство над един
от неговите висши църковници с безразличие. Писал съм пространно, че съдебната
разправа над Методий е била един вид наказание за българския владетел заради
измяната му да приеме византийската църковна зависимост в диоцеза и под
юрисдикцията на Константинополската патриаршия55 и да пренебрегне направеното за
българските християни от Светата Римска църква.
Ако нямаме съмнение, че съдебния процес и затворническия режим, изтърпян от
Методий в манастира Елванген, са били акт на наказание за българския владетел и
негов втори братовчед императора Борис, не е далеч от здравия смисъл да признаем, че
наложената на Ростислав присъда и ослепяването му по това време, може да се обясни
по същия начин.
 Реабилитация на епископ Методий
януари 873 г.
Фактически реабилитацията е станала преди датата на писмото на папа Йоан
VІІІ до епископ Павел от май 873 г.
От ЖМ: „Стигна [вест] до папата (за жестокото отношение на баварските
монаси към пребиваващия вече две години и половина в манастира – затвор Методий доб. моя) и той, като узна това, изпрати против тях (немските епископи –участници в
разправата с епископа Методий-доб. моя) църковно запрещение: Всички кралски

54

От репликата на Методий можем да съдим, че той застава в позиция на папски епископ.
Напомням, че в началото на 870 г. византийският цезаропапист убеждава останалите на Осмия
вселенски събор патриарси или техните заместници да утвърдят създаването на българска автономна
архиепископия, начело с определен от патриарха предстоятел на българските християни. Приемането на
това решение от страна на Борис е било оценено от папата като предателство спрямо Светия престол.
55
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епископи да не служат меса, сиреч литургия, докато държат Методия [затворен]. И така
те го пуснаха, …. ”56 (2, с.74).
Новият папа Йоан VIII (872-882) провежда епистоларна акция, за да наложи на
ангажираните в осъждането на Методий неговото освобождаване и поставянето му на
трона на апостол Андроник. С писмото от май 873 г. до епископ Павел Анконски
(47,с.142), се нарежда възстановяването на епископа Методий на трона на катедрата на
Св.апостол Андроник в гр. Сирмиум - Панонска Моравия през февруари 873 г., която
съответства на фиксирания предходен период на затворничество.
Усилията на новия папа Йоан VIII да освободи Методий от манастира - затвор
се увенчали с успех и „През втората половина на 873 слав. първоучител е вече във
Велика Моравия” пише Св. Николова (44,с.644). Това е едно напълно необосновано
твърдение, ако трябва да разбираме Велика Моравия като Северна Моравия.
 Повторно оглавяване на катедрата на апостол
Андроник в Сирмиум от епископ Методий
февруари 873 г.
В извадката от писмото на папа Йоан VІІІ до епископ Павел: „…Кажи им
прочее: Аз съм изпратен, за да СИ (курсивът е мой) заеме катедрата този (епископ
Методий–доб.моя), който търпя насилие…” (47,с.141). Проличава волята на папата да
заеме епископ Методий отново катедрата на апостол Андроник в Сирмиум, която е
оглавявал преди да бъде така несправедливо и жестоко оскърбен и насилван.
В споменатото папско писмо до епископ Павел от май 873 г. папа Йоан VIII му
пише още, че Методий би следвало да бъде реабилитиран „…отново в епископска
власт, а след това да го доведете в състояние, облечен в своя сан, като възстанови
силите си в продължение на година и половина,…” (47,с.141).
Заслужава да се отбележи, че славистите не проследяват прецизно религиозното
развитие на Методий. Така например, независимо от известните стъпала на това
развитие в годините, Г. Сотиров в статията си „Велика Моравия” отбелязва: „Папата
(Йоан VIII- доб. моя) успява да се наложи и Методий е освободен, като е възстановен
архиепископският му сан” (53а,с.352). Тук е направена грешка с подмяната на
епископски с архиепископски сан.
Славистиката пренебрегва писмата на папа Йоан VІІІ до немските епископи, в
едно от които се казва „Нека бъде позволено на споменатия по-горе наш брат Методий,
който беше назначен там от Апостолическата катедра, свободно да изпълнява
епископските си функции, съобразно стария обичай” (44,с.643), което е непреодолимо
свидетелство, че Методий е трябвало да заеме престола в гр. Сирмиум, според
назначението му. Пренебрежението, за което стана дума, е изразено без всякакво
обяснение от Св. Николова с думите „През втората половина на 873 слав. първоучител
е вече във Велика Моравия” (44, с.644). Въз основа на какво?
Завръщането на епископа Методий в неговата катедра в гр.Сирмиум е станало
най-вероятно през февруари 873 г.
Успоредно с това папата набелязва стратегия за връщане на българската корона
към сътрудничество с Римската църква и започва да убеждава Борис и неговите първи
хора да се върнат в лоното на Свети Петровата курия.
 Помазване на епископ Методий в сан
архиепископ на Моравия и България
март 873 г.
През военната операция на Светополк 872-874 г. Българска Моравия завладява
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Панония, като югоизточната й част, заедно с гр.Сирмиум, е окупирана още в началото
на кампанията.
След освобождаването на епископ Методий от затвора, той е бил върнат отново
при Коцел (в Панония) да заеме стария си пост в Сирмиум. Това не се харесало на
немските епископи и те заплашили владетеля „…ако го (Методий–доб. моя) държиш
при себе си, не ще се отървеш с добро от нас” (2,с.74). Застрашен, вероятно, Коцел
дава съгласие за изпращането на епископа Методий на моравците и на техния владетел
Светополк. Преценявайки значимостта на новата епархия, папата помазва Методий за
архиепископ на България и Моравия. За участието на Светополк в посочената промяна
в ЖМ е записано: „Княз Светополк заедно с всички моравци го прие и му повери
всички църкви и всички духовници по всички градове” (2,с.74).
Авторите на ЖМ представят възшествието на Методий като резултат от молбата
на моравците пред папа Йоан VІІІ да им даде „…Методия за архиепископ и учител”
(2,с.74).
След описаните молби на моравците и Светополк, и при липсата на възражения
от страна на Коцел, папа Йоан VІІІ извиква епископ Методий в Рим. Било извършено
ръкополагането му за архиепископ и издадено назначение да оглави епархията
България и Моравия. Естествено е да бъде изпратен в традиционната резиденция в
Сирмиум, което е още по-логично, предвид факта, че назначеният от
Константинополския патриарх български архиепископ резидира в Плиска.
Както се разбира от ЖМ това е станало след завладяването на Сирмиум от
Светополк през 872 г. Фактически през март 873 г., епископ Методий е предаден на
Светополк вече като архиепископ на „…Морава и на България…” (2,с.396), без да се
съобщава за промяна на резиденцията му .
По-съществено, обаче, е твърдението на традиционалистите, че епископът
Методий не се е установил в Сирмиум, а далече на север във Велеград. Св. Николова
обяснява това с „изричното указание” на папа Йоан VIII към епископ Павел Анконски
„…да подпомогне освобождаването на М. (Методий-доб.моя) и да го изпрати във
Велика Моравия” (44,с.643). Обръщам внимание на читателя, че в казаното писмо на
папата, поместено в ЛИБИ, няма подобни изрични указания, а наименованието на
Велика Моравия въобще в неговата кореспонденция липсва. Има в това писмо един
намек, направен към адресата - епископ Павел, с израза: „Да не приемаш извинение,
което би възпряло теб или нашия брат Методий да отидете при Пентепулк57,...”
(47,с.142). Допускам, че авторът Св. Николова ще оправдае становището си за
„изрично” указание на папата да бъде изпратен Методий във Велика(Северна)
Моравия с препоръчаното им от него отиване при Светополк, изхождайки от
презумпцията, че той, през лятото на 873 г., бил вече владетел на Северна Моравия.
Което е далече невярно.
Без всякакъв преход и аргументи Св. Николова осведомява читателя, че
несъмнено във Велика Моравия „Архиепископът усилено се занимава с християнска
дейност сред съседните езически племена, покорявани от Светополк…” (44,с.644).
Верни на славистиката адепти обясняват витиевато установяването на
архиепископа Методий през 873 г. във Велеград, предполагаемата столица на Северна
Моравия. Те обясняват, че Методий станал последователно архиепископ на Сирмиум
(днешна Сремска Митровица, Сърбия), а по-късно и на Велеград (Великоморавия).
Няма писмени податки в древните български житийни извори и в житията на св.
Климент Български от архиепископите Теофилакт Охридски и Димитър Хоматиан за
времето, когато Методий е заел трона на Свети апостол Андроник, както и
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местоположението на неговата резиденция, за което има слухове, че е в някакво
неустановено до днес чешко населено място на име Велеград.
Дали моравците или владетелят им са го поискали от папата, остава под въпрос,
но същественото е, че Светополк „…прие (Методия-доб.моя) и му повери всички
църкви и всички духовници по всички градове” (2,с.74). Архиепископ Димитър
Хоматиан формулира събитието, както беше казано, „…от папата за архиепископ на
Морава и България бе поставен Методий” (58а,с.396).
Ст. „Светополк” от Г. Сотиров: „Външната политика на С. (Светополк-доб.моя)
след 874, при започващото разграждане на империята (Свещената Римска империя–
доб. моя), е до голяма степен успешна. В резултат от военните действия през 882-883 и
892-893 той присъединява към своите владения значителни територии – почти цяла
Панония и част от земите на Източната марка, на север Вислянското княжество
(Краковска област) и лужишките сърби” (53,с.571).
По този повод редакторите на Пространните жития на апостолите на
българската култура отбелязват, че „Епископът на Сирмия (Сирмиум-доб.моя) е бил
митрополит на всички епископи в Панония и Илирик” (2,с.519,т.51).
Пак те коментират: „Методий се основава на положението, че архиепископията
на Сирмия му е дадена по право от папата, под чиято юрисдикция тя е била от край
време” (2,с.519, т. 54).
От книгата на П. Юхас „Кирил и Методий в Българската Моравия”:
„Съобщението, че Методий е бил и български епископ, респективно архиепископ, се
потвърждава от няколко извора. В Житието на Климент Охридски58 Хоматиан буквално
пише следното: ‘Методий бил поставен за архиепископ на Моравия и България’. В
т.нар. Дюканжов списък (съдържащ имената на българските архиепископи и съставен
на гръцки език, вероятно през средата на ХІІ в.) …неизвестният съставител на първо
място поставя архиепископа на Сердика Протоген,…На второ място е споменат
архиепископ Методий, ‘роден брат на Константин Философ’,… ‘ръкоположен за
архиепископ на Морава Панонска’ ” (61,с.165). Примери за така определеното
местоположение на Моравия има много, но ще ги избегна, като обобщя, че Северна
Моравия, намирала се на територията на днешна Словакия, никога не е била
определяна като панонска територия, т.е. тя не би могла да се нарече Панонска
Моравия или Моравия Панонска, така както и папа Йоан VІІІ в писмо от 874 г. не би
могъл да нарече епархията на Методий „Панонски диоцез” (61,с.169), ако е бил той
архиепископ на епархия, включваща Северна Моравия.
От Кратко житие на Климент, епископ български на Д. Хоматиан:
Авторът представя териториите, имащи отношение към неговия разказ за
Климент Български: „…от папата за архиепископ на Морава и на България бе поставен
Методий, тогава беше възведен на епископски престол и Климент, като бе поставен от
Методия за епископ на целия Илирик и владеещия тази земя български народ”
(58а,с.396). От териториални съображения не би могло да се мисли, че казаната Морава
е северната Моравия, която се намира далече от България и не приляга да бъде част в
общ с България диоцез. Освен това и двете назначения на Методий и Климент са за
територии южно от Дунав.
За самия епископ Климент авторът Д. Хоматиан пише: Климент „…стана
сътрудник на владетелите и наставник на целия мизийски народ към благоверие”
(53а,с.396). Очевидно с това изречение Димитър Хоматиан, посочва, че Климент „с
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отците и учителите” е живял и работил за благото на мизийския народ, а не далече на
север сред неизвестно славянско племе.
Славистиката има свой поглед върху събитията, свързани със службата на
Методий в Панония. Г. Сотиров е на мнение, че по времето на описаното в гл. Х на
ЖМ искане на моравците пред папа Йоан VIII да им даде Методий за архиепископ:
„По всяка вероятност тогава Светополк повиква при себе си освободения по настояване
на папството Методий. Методий премества своята архиепископска резиденция от
Панония в Моравия (Сотиров има предвид Словашка Моравия-доб.моя) (вероятно и с
оглед на нестабилното около 873 положение на долнопанонския княз Коцел)”
(53,с.738). Не съм убеден, че ако описаното събитие се е случило през 874 г., може да се
оправдава с обстоятелства датирани към 873 г. Може да се каже, че различията в
изложението на Сотиров и другите изследователи са по отношение на датите на
съответните събития. Убеждението му, обаче, че Методий самоволно е преместил
резиденцията си в Моравия е странно, след като авторът е имал предвид Северна
Моравия, за което не привежда аргументи.
Когато по волята на папа Йоан VІІІ, Методий бил ръкоположен за архиепископ
на Моравия и България, няма информация от архиепископ Теофилакт за промяна на
резиденцията му от Сирмиум в хипотетичния Велеград.
Независимо от десетилетните археологически разкопки на чешките и
словашките археолози до ден днешен няма намерени никакви артефакти или други
свидетелства за пребиваването на членовете на ШБК в тези земи. Около 24 май 2018 г.
БНТ излъчи предаване от Чехия, в което беше съобщено в прав текст от местната
археологическа общност, че към момента на предполагаемата от славистиката
територия на бившата Велеградска резиденция на архиепископ Методий е намерено
единствено погребение на „вероятно висш духовник, който не е идентифициран” и
нищо друго.
В този смисъл има публикации и на проф. Божидар Димитров.
Няма нищо по-логично от естествената позиция на Методий да запази поста си
сред българи и славяни в Сирмиум, каквато би могъл да заеме доказаният от мен
българин Методий в трактата „Кирил и Методий са българи”(diamandievsv.com), когато
е трябвало да реши къде ще бъде най-полезен на българите през целия период на своето
архиепископстване – в северната Словашка Моравия или в Българската Моравия.
По повод излязлата едва през ХІV-ХV в. литература в Чехия, в която се
съобщава пребиваването на Братята в чешки земи и покръстването от тях на чешки
владетели, съществува убеждението, че с тия творения чехите са се старали да дадат
престиж на новосъздадената си държава. На дело Светите братя са били поставени в
темелите на чешкото държавно начало. Панславянската идея, от своя страна, е
прегърнала тези измислици, за да превърне Братята в общославянски просветители и по
този начин да даде авторитет на Московската патриаршия, която след ХV в. аспирира
да превърне Москва в третия Рим.
След завръщането си от малко вероятната си среща с Василий І през 881-882 г.
архиепископ Методий: „…постави от своите ученици двама свещеници, добри
скорописци и преведе бързо от гръцки език на славянски всичките [библейски] книги в
пълнота с изключение на Макавеите,…” (2,с.76). Този текст създава впечатлението, че
до споменатата среща с василевса, в Моравия не са извършвани преводи. Тази
констатация има обяснение, което трябва да се намери.
И така през март 873 г., обявен от папа Йоан VІІІ за архиепископ на Моравия и
България архепископ Методий е приет от княз Светополк заедно с всички моравци и му
поверява всички църкви и всички духовници по всички градове.
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 Служба на архиепископ Методий като
първосвещеник на християните в България и във
владенията на княз Светополк - 12 и половина години

март 873-апр.875 г.

Този период е закръглен от Теофилакт Охридски на 13 години.
Цитираните тук текстове са първите, с които се документира архиепископския
сан на Методий, което е във връзка с разширяването на неговите отговорности и
задължения по повод територията на новата му епархия, в която имало много градове.
В ЖМ се съобщава за големи проблеми на архиепископа под управлението на
Светополк след 874 г. В това число е и възникналото у папа Йоан VIII недоверие към
Методия по повод ползването на „славянски” език при литургийните служби. Папата
извикал през юни-юли 879 г. Методия, „…за да се защити във връзка с повдигнатите
срещу него обвинения” (14,с.168). Независимо от пълната реабилитация на Методий от
папата в писмото му до Светополк, враговете на българската християнска писменост не
спрели да го преследват. Авторите на житието разказват за отношението на василевса
Василий I към него с думите: „Те продължиха да говорят казвайки: ‘Царят
(византийският император Василий І-доб. моя) е разгневен срещу него и ако го намери,
жив няма да го остави’ ” (2,с.76).
Цитираната заплаха, изхождаща от Василий, е едно потвърждение за
прекратените отношения между Братята и византийския самодържец с бягството им
през юни 863 г. от Византия. Този цитат не би могъл да бъде измислица, предвид
известната ни историческа действителност.
Ортодоксите въвеждат в случая една версия за поведението на Василий, с която
правят каквото са могли, за да отхвърлят тезата за прекъснатите отношения на Методий
с властите на Византия, или да представят василевса като изтънчен дипломат. В
житието се публикува писмо на Василий до Методия, с което го кани да се видят.
Независимо от най-вероятните му стари заплахи, Методий му гостува, а в края на
визитата византийският император „изпълни всичките желания на Методия, за които
той го помоли, без да му откаже нищо;…”59 (2,с.76).
Този детайл от отношенията между византийския император и останалия жив от
Братята не може да опровергае тезата, че след бягството на Константин и хората му от
Византия през 863 г. Константинополският трон е бил непримирим към тях.
Дали срещата на Методий с Василий наистина се е състояла е малко вероятно,
но фактът, че Кирил и Методий са останали 200 години извън вниманието на
византийските хронисти говори за нулевото й влияние върху обществените настроения
в Източната Римска империя към Братята в частност и към България въобще.
Особен интерес представлява разказа на архиепископ Теофилакт Охридски за
избавлението на трима от учениците на Методий – Климент, Наум и Ангеларий от
издевателствата на войниците на Светополк. От него се разбира, че придвижването им
до Белград е станало за два дена, в които се включва и прекосяването на река Дунав с
импровизиран от тримата сал. Теофилакт свидетелства и че Сирмиум е отдалечен от
Белград на два дена ходене, което съвпада с определеното от василевса Константин VII
Багренородни. Това съвпадение на данните за разстоянието между двата града
свидетелства, че до кончината си архиепископът Методий е служил на Римския папа
именно в древния град Сирмиум, а не някъде далеч на север в съвременните словенски
земи.
59

В този епизод е отчетено настроението на византийската върховна власт, което за славистиката, по
непонятни причини, е необяснимо. Василий І е бил изключително способен политик и независимо от
близо 20 годишната изолация между византийската власт и Братята, респ. Методий, може би е използвал
един малък флирт с архиепископа, в интерес на отношенията си с Борис.
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Изложих доста подробно процедурите, с които по-достоверните според мен
автори на ЖМ са разказали посвещаването на Методий от папа Адриан, назначението
му за епископ на Панония на престола на свети апостол Андроник и въздигането му за
архиепископ на Моравия и България от папа Йоан VІІІ. Неведнъж изтъквах до тук,
че с бягството на Братята от Византия техните отношения с византийската
светска и църковна власт са били сведени до нула, т.е. било е преустановено
всякакво тяхно участие в съмнителната Моравска мисия.
„На Цветница, когато се бяха събрали всички люде, той влезе в църквата и макар
и немощен, изрече благословения за царя, за княза, за духовниците и за целия
народ…”60 (2,с.77).
Архиепископ Методий продължава да е начело на християните в Моравия и
алтернативен първосвещеник на България в Сирмиум до кончината си на 6.04. 885 г.
„Учениците му…му отдадоха подобаващи почести, като отслужиха погребална
служба на латински, гръцки и славянски” (2,с.77). Тази подредба на езиците, на които е
отслужена погребалната служба свидетелства за първа позиция на папската църква в
Моравия, т.е. за предаността на Методий към Светия Отец, а не към уж изпратилите го
на мисия сред славяните византийски светски и духовни власти.
Ще отбележа едно изключително доказателство за българския характер и поскоро същност на делото на Светите Братя. То е документирано в съобщението на
авторите на ЖМ за изказаните от Методий на Цветница благословения. Поставям
акцент върху първия обект на тези благословения – „царя”. Да се помисли и за миг, че
това се отнася за византийския император или за краля на франките е напълно
необосновано. За отношенията на Братята към Византия и нейните власти беше казано
достатъчно. Кралят на франките не е имал по това време такова голямо влияние върху
Светополк, което да се пренесе и върху първосвещеника. Тогава князът е бил на върха
на силата си. Г.Сотиров свидетелства: „Външната политика на С.(Светополк-доб.моя)
след 874, …е до голяма степен успешна. В резултат от военните действия през 882-883
и 892-893 той присъединява към своите владения значителни територии - почти цяла
Панония и част от земите на Източната марка, на север Вислянското княжество
(Краковска област) и лужишките сърби. През 890 при среща с имп. Арнулф I (887-899)
успява да получи признание за върховенство над Чехия,…” (53, с.571).
Несъмнено със съкращението61 „царя” е бил титулуван цесáрят на България,
който е владетел на страната, чиито алтернативен свещеноначалник е самият Методий.
Служението на архиепископ Методий в моравската църква по обреда на
Апостолическата катедра, се доказва още и с избора на Горазд, за негов приемник, с
мотива, че е „начетен добре в латинските книги”, т.е. че познава добре латинския
църковен ред. Това свидетелство ни убеждава, че Методий не е служил по това време
на Константинополския патриарх и на василевса. Т.е. откъсването му от
византийското влияние не е било мимолетно.
 Кончина на архиепископ Методий
„Нему се пада слава и чест во веки веков. Амин!” (2,с.77)

6 април 855 г.

От май месец на 869 г., когато Методий е назначен за легат до 6 април на 855 г.,

61

В моя сайт diamandievsv.com съм публикувал изследване под наименование „Цар или цесар”, в което
доказвам, че всички използвани в древните извори титули като „ öðь, öƒðь, öðTь, öðTќ” са фактически
съкращения на титула на българския владетел „öýса‘ðь”.
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която е дата на кончината на архиепископа, се събират според посочените срокове 16
години и 3 месеца, т.е. разпределението на събитията в живота на Методий е направено
правилно и посочените в изложението отделни периоди могат да се приемат за верни.
Несъмнено сроковете за придвижването на епископа между различните
местопребивания влизат в разбивката.
Позволявам си да повторя становището си по някои от събитията от живота и
делото на българските светители, но това се налага, за да потвърдя, че след бягството
си от Византия те никога не се направили нищо в интерес на Източната Римска
империя, а са работили за изпълнението на целите на величавото съзаклятие наречено
от мен ЗАВЯРАТА, в името на което са дали сили и здраве.
В заключение на пресъздадения тук разказ на Пространните жития ще повторя,
че той е една оригинална форма на авторите да ни убедят, че според стратегията на
участващите в ЗАВЯРАТА втори братовчеди Борис и братята Константин и Методий,
задължение на двамата е било да създадат в рамките на тяхната компетентност
предпоставка за единението на българския народ. И в т.ч. стратегическата:
- Да се въведе в България писменост, която да бъде съставена от говорите на
основните етнически съставки на народа и удобна за ползване от всички тях.
- Новата писменост да бъде способна за ползване от Българската държава,
бъдещата Българска църква, от културните дейци и народа.
Държавническата роля на Философа Константин и на брат му Методий е била
изразена в усилията им да съдействат на братовчед си – българския владетел Борис I,
да запази независимостта на България, чрез покръстване на българите под крилото
на Римската курия. Позицията на папската институция е изразена от папа Адриан,
който посветил Методий за епископ на престола на свети Андроник, апостол от
седемдесетте, а по-късно папа Йоан го помазал и назначил за архиепископ на
Моравия и на България, т.е. за алтернативен предстоятел на българските християни.
На края на поднесените сведения за установената комуникация на Братята
със Светите отци ще направя обобщението, че няма нито един неоспорим факт от
взаимоотношенията им, който да е бил в полза на имперските интереси на
Източната Римска империя спрямо западното славянство. Това потвърждава
твърдението, според което от момента на напускането на Византия, Братята и
хората им вече нямат нищо общо с нейните интереси и мероприятия, което
изключва тяхно участие в мисия на гръко-ромеите.

5.0. Съдържащите се в Пространните жития неверни
исторически данни и невъзможни, дори абсурдни сведения, както и
противоречивите различия между ЖК и ЖМ
От наименованието на настоящия раздел читателят разбира, че тук ще изнеса
данни, които поставят под съмнение истинността на двете пространни жития на
Философа Константин и на брат му Методий. С тези думи не предполагам някакво
тотално прередактиране на житията през Средновековието, а по-скоро утвърждавам
принципните си убеждения, че спецификата на двете жития подтиква читателя към
преосмислянето им и разкриване на истината за българското дело на Братята.
Освен разгледаните вече различия и несъответствия в съдържанието на житията,
ще се спра и върху информации от тях, които днес звучат твърде нелогично или дори
неправдоподобно.
В житията на апостолите на българската християнска култура могат да се
намерят записани събития, обстоятелства и мнения, които са в разрез с
характеристиката и целите на мнимата М.м. Посочените по-долу противоречия са така
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крещящи, че довеждат запозналия се с тях до убеждението да отрече легендата Моравска мисия в църковно-религиозния й смисъл.
Нямам съмнение, че един опит да обясня причините за подобни противоречия
или поне различия, ще ме въвлече в една област на предположения и спорове. Поради
това няма да правя опити да обяснявам фактите.
Следват епизоди, в които древните извори и съвременните им тълкувания си
противоречат:
5.1. Отново за епизода, в който василевсът Михаил III възлага на Философа
Константин Моравската мисия
Дали византийският император Михаил ІІІ е замислил и организирал
религиозно-културна мисия в неизвестната Моравия, не е установено исторически.
Намираме го единствено като свидетелство в Пространните жития на Кирил и на
Методий и по-конкретно в молбата на Ростислав до византийския император за
религиозно-културна помощ, както и в обема и характера на дадените от василевса
указания за удовлетворяването й. Наличието на писмени свидетелства за усилията на
Братята да създадат оригинална българска писменост и да организират християнската
църква в Българска Моравия е доказателство за тяхното българско дело.
По повод молбата на княз Ростислав, василевсът Михаил ІІІ, в отсъствие на
патриарх Фотий, възлага изпълнението й на Философа и брат му Методий. Характерът
на тази мисия е такъв, че нейното организиране не би могло да стане в отсъствието на
патриарх Фотий, който е един високо авторитетен византийски философ и църковник.
Този факт внася съмнение в реалността на мисията.
Не може да не бъде забелязано противоречието, направено в изворите, от една
страна и от славистиката от друга, относно ползването на славянски език от Братята.
Според ЖМ василевсът бил казал: „…защото вие сте солунчани, а всички солунчани
говорят чисто славянски” (2,с.72), а от друга страна, директния текст от „Проложното
житие на Методий”, че той не е ползвал славянски говор до назначението му от
василевса „…да управлява славянско княжество – като че ли предвиждаше,…,че ще го
изпрати за учител и пръв архиепископ на славяните, та да изучи всичките им обичаи и
постепенно да ги обикне” (2,с.71). „И като прекара там 10 години, изучи славянския
език” (6,с.9). Когато Константин бил изпратен на мисия при хазарите, той „… пък
помоли своя брат Методий да върви с него, понеже владееше славянски език” (6,с.79).
Тези и други подобни в житията данни свидетелстват за едно непреодолимо
противоречие между афишираното от славистиката славянско самосъзнание на Братята
и фактическата им отдалеченост от славянството, както и за измислената им майка
славянка.
В проведения между Михаил ІІІ и Философа разговор по повод молбата на княз
Ростислав, Константин бил предложил в изпълнение на княжеското искане за културна
помощ да се създаде писменост за езика на моравците, за да имат те своя богослужебна
книжнина. Славистиката е все още на мнение, че за да се създаде такава писменост
било достатъчно да се изобрети азбука за народния говор на някое от солунските
славянски племена. Не става дума дали тази елементарна писменост би могла да бъде
полезна при превода на гръцки църковни текстове. Основният акцент, който поставям в
случая е:
- невероятното съгласие на василевса на Източната Римска империя да се
създаде оригинална религиозна писменост на славяните и
- невъзможната липса на интерес от страна на византийския император дали при
сътворяването на новата азбука от Константин ще бъде ползвана гръцката, като образец
на графика и звуково съдържание;
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- казаното височайше указание за създаване на нов християнски език е в пълно
противоречие с властващата по това време триезична ерес, което прави мисията
фиктивна по начина, по който е представена.
Неведнъж до тук беше коментирано това отношение на василевса към проблема,
което ще определя в неговата религиозна и още повече в държавническата му същност
единствено като невъзможно.
Пълен абсурд е версията, че е била възможна подготовката за мнима М.м. в
рамките на периода, ограничаван от времето на получената през 862 г. в Цариград
молба на княз Ростислав за „културно-религиозна” помощ и внезапното напускане на
Византия от ШБК през лятото на 863 г. Това е лансирано от славистиката, за да се
приеме от читателя липсата на предварително подготвен език за извършените преводи,
чийто задължителен елемент би бил българския.
Непонятно е, за да не кажа невъзможно, е да се мисли, че народният славянски
говор на някое солунско племе е можел да бъде основа за извършване на преводи на
гръцки християнски богослужебни текстове на език, който щял да се получи в процеса
на тези преводи. Както вече много пъти се изтъкна славистиката отстоява позицията си,
че предварителна подготовка на такъв език не е била направена, а той се е получавал в
процеса на казаните преводи. От това може да се очаква, че след всеки превод на нова
християнска творба, полученият език е щял да бъде различен от предходния.
Славистиката е в абсолютно противоречие с житията по отношение на
етническия произход на българите. Съвременната наука влиза в разрез с позициите на
древните автори. В житията например, няма не само твърдение, а и намек, че българите
и в т.ч. Кирил и Методий имат славянски произход. Например василевсът ги определя
като „солунчани” владеещи славянски език, а не като славяни. А да не е наясно
владетелят с проблема е невъзможно, нали?
Недоумение предизвиква мълчанието на съвременните слависти за
византийската интервенция в българските земи през ноември 863 г. и последвалия я
мирен договор между двете съседни империи. Имам предвид обстоятелството, че тази
военна агресия е пряк резултат от бягството на Братята от Византия и разкритата чрез
това същност на извършеното от тях. Мълчанието на славистките автори е признание
за реалното компрометиране на някаква Моравска мисия още в нейното начало.
5.2. Отново за писмото на василевса Михаил III до княз Ростислав
Василевсът праща на княз Ростислав писмо, в което му препоръчва да подтиква
всички „…да не се бавят, но да тръгнат по истинския път. По тоя начин и ти, като ги
преведеш със своето старание към истинско богопознание, ще получиш срещу това
своята награда…и ще оставиш спомен за себе си в бъдните поколения, подобно на
великия цар Константин” (1,с.57,58). Абсурдно е да се мисли, че господарят на
Източната Римска империя би допуснал щото владетелят на едно незначително
славянско княжество би могъл да заслужи славата на великия император на Източната
Римска империя Константин, наречен Велики.
Текстът на писмото на Михаил III до Растица е толкова високопарен, че в
никакъв случай не би излязъл изпод перото на хора, познаващи ромейската
политическа действителност. Това е текст, който се включва в списъка на всички онези
небивалици, с които са пълни житията и които показват на внимателния читател, че
тезата на техните автори, свързана с някаква византийска мисия в Моравия, е
фалшива и е прикритие за истината.
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5.3. Отново за посрещането и дейността на Братята по време на тяхното
пребиваване в Българска Моравия
В ЖК е отделено внимание за пристигането на Константин в Моравия и начина,
по който го приема княза. В ЖМ няма писано нищо по това.
В ЖК се говори още, че по време на престоя си в Моравия в периода 863-867 г.,
Философът провежда словесни битки с местните триезичници и се бори с
проповядваните от тях безчестия, и извършваните неморални деяния. В ЖМ за същия
период на пребиваване на Братята в Моравия авторите не споменават нищо.
В ЖМ не са отбелязани съобщения за обществено-религиозна дейност на
Братята в Моравия, преди да отпътуват през Плиска („те се върнаха от Моравия”
(2,с.72) за Рим през 867 г., а в ЖК намираме сведения в израза: „В кратко време той
преведе целия църковен чин и ги (дадените му ученици-доб. моя) научи на утринната,
часовете, вечернята, повечерието и литургията” (1,с.58). Вече споменах, че положените
от Константин усилия да запознае учениците, предоставени му от Ростислав, с леките
по съдържание служби от църковния чин, написани с Кирило - Методиевата писменост,
се дължат на желанието му да установи как и дали с лекота моравските младежи ще
възприемат създадения за многокомпонентния български народ компилативен език.
Това различие не предизвиква съмнение, то свидетелства за неверни данни с
които авторите на ЖК са се старали да прикрият усилията на Светите Седмочисленици
да приготвят преводите предназначени да бъдат показани на папа Николай.
5.4. Отново за мотивите на Константин за посещение при папа Николай
Не е посочено в ЖК къде е отивал Константин да посвети учениците си, когато
„по пътя” го приел Коцел, а в ЖМ за пътуване с подобен мотив и цел въобще на се
говори.
Мотивът за срещата с Римския първосвещеник е разкрит в житията, съответно в
ЖК: „Като узна за него римският папа (Адриан-доб.моя), прати да го повикат” (1,с.61).
Подобно известие е не толкова малко вероятно, колкото невъзможно. В ЖК не е
посочено кое основно достойнство на Константин е впечатлило папата, ако е узнал той
за такива у Философа. Няма съмнение, че достъпът до папата е бил по това време до
невъзможност ограничен. Ако аргумент за поканата е било това, че Константин е носел
мощите на св. Климент - мъченик и папа римски, на неговата визита не е щяло да се
отдели вниманието, за което се разказва в житието. Не е възможно папата да е поканил
в лицето на Константин пратеник – мисионер на византийския император със задачи,
противни на интересите на Светия престол в противопоставянето помежду им за
духовното владеене на славяните и за покровителство над бъдещата Българска църква.
В ЖМ: „И като узна за тия мъже, папа Николай прати да ги повикат, понеже
искаше да ги види като ангели божии” (2,с.72).
В Успение Кирилово поканата от страна на папа Адриан е поднесена малко поразлично. „Когато римският архиепископ (папа Адриан-доп. мое) узна за Философа,
изпрати за него, та да дойде в Рим” (4,с.66).
Привидно противоречие в използваните в двете жития имена на папите Николай
І и Адриан ІІ, поискали да видят Братята, може да се появи при едно небрежно
прочитане и тълкуване на текстовете. В ЖК се казва, че папа Адриан е поискал да види
Философа Константин, донесъл мощите на свети Климент и славянските книги. Докато
в ЖМ е записана дадената по-горе извадка. Тук няма противоречие, защото поканата от
папа Николай е дошла още приживе на Философа. Намирам като пропуск на авторите
на ЖМ, че в житието не е посочено името на папа Адриан, а е оставено личното
местоимение „той”, което се свързва с папа Николай. Дали това е грешка на перото или
съзнателна промяна на казаните имена, е трудно да се прецени днес. А може би,
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авторите на ЖМ, са искали да включат името на техния учител Методий сред „ангелите
Божии”, които бил пожелал да види папа Николай.
5.5. Отново за подготвената от кавкан Петър визита на Братята при папа
Николай
С голямо задоволство от политическия ход на Борис да заяви готовност за
присъединяване към Апостолическия престол, през есента на 866 г. папа Николай I
дава отговори на неговите въпроси и прави мъгляви обещания да приеме желанията
му така, че да не отблъсне неукрепналата му християнска ревност.
От ЖК се разбира, че Философът Константин е бил през 867 г. във Венеция,
където е провел спор с епископи, попове и черноризци за триезичната ерес. Той
излязъл победител в пренията, но не могъл да продължи за Рим, поради заболяване и
кончина на папата. Завършването на пренията е отбелязано с лозунга: „С тези думи и с
други по-силни ги посрами, остави ги и си отиде” (1,с.61). Мястото на завръщането му
може да бъде определено по метода на отхвърлянето единствено като България. Поради
изяснените вече обстоятелства Византия не би могла да бъде страната, която да приеме
беглеца Константин, а престоят му в Моравия между 863 и 867 година не е
освидетелстван с деяния, които да направят княжеството едва ли не негова втора
родина. Друг вариант не съществува.
В ЖМ не става дума за пътуване до Венеция и проведен там спор на Константин
с триезичниците. Пак там има странно съобщение: „И като изминаха три години те
(Братята–доп.мое) се върнаха от Моравия, след като изучиха ученици” (2,с.72).
Тайната, създадена с тази фраза, има твърде важно значение, което обаче, е останало
старателно прикрито от славистиката. Намирам, като единствени двете възможни
обяснения на това съобщение: първото е, че Философът и Методий са се завърнали във
Византия, а второто свързва завръщането им с България, където са пристигнали и са се
задържали известно време преди да отпътуват за среща с папа Николай. Да се завърнат
във Византия, в светлината на направените до тук разкрития, е не само невъзможно, то
е водило до фатален риск за живота им.
Неясният текст дава повод да се възстанови придвижването на Братята от 863 г.
насетне, за да се обоснове вероятното местонахождение на завръщането: Бягството от
Византия в България през 863 г., престоят там до сключването на мирния договор
между двете империи в края на 863 г. и отпътуването им за главния град на Ростислав
в Българска Моравия. От тази същата Българска Моравия Братята се завръщат в
изходния си пункт - България през 867 г., за да съгласуват с владетеля - техния
съзаклятник в ЗАВЯРАТА, поведение и позиции за една успешна визита при папата.
5.6. Отново за посрещането на ШБК в Рим от папа Адриан и оказаното й
внимание
В ЖК за посрещането от папа Адриан в Рим на Константин и хората му се чете:
„А папата като прие славянските книги, освети ги и ги положи в църквата на света дева
Мария,…” (1,с.61). Известно е, че въпросното осветяване на славянските книги е
станало през 868 г., т.е. година и половина - две след като в България се намира
авторитетна латинска църковна мисия в помощ на изграждането на Българска църква.
Може да се предполага, че при посещението си в Плиска Братята са запознали
латинските свещеници със своята писменост. Няма съобщения за това, че
ръководителите на казаната мисия кардиналите Формоза и Павел са позволили да се
ползва тази писменост. А може би Борис и Братята не са пожелали да дразнят
византийския властник преди изтичането на 30-годишния мирен договор. От което
може да се направи предположението, че като условие на договора е имало и клауза,
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забраняваща усвояването в България на писмеността на Константин Философ, наречен
Кирил и брат му Методий.
В ЖМ се споменава, че след като папа Николай приел Братята и Учениците, и
„благословил тяхното учение”… „посвети блажения Методий в духовен сан” (2,с.72).
За това, че в ЖМ се приема, че папа Николай е извършил посрещането на Братята и
осветяването на книгите, вече стана дума.
В ЖК: „След това папата заповяда на двамата епископи Формоза и Гаудерик да
посветят слав.ученици” (1,с.62). Едно подобно действие на Светия отец стои някак
неубедително. Трудно обяснимо е посвещаването на християнски свещеници от
толкова високо място, след като няма данни за подготовката и достойнствата на
кандидатите. А за религиозна подготовка на посветените и техните качества не се
споменава в житията. Нима, в Папската курия са могли да се извършват такива, едва ли
не случайни и дори неканонични ръкополагания? Всичко това издава нагласени
действия в съдържанието, за да не кажа измислици.
В ЖМ: „Но папата…заповяда на един епископ…да ръкоположи от славянските
ученици трима свещеници и двама четци” (2,с.72).
По-горе коментирах кои биха могли да бъдат посветените в Рим ученици.
В ЖК се чете неимоверното: „И като ги посветиха, веднага отслужиха литургия
в църквата на свети апостол Петър на славянски език; и на другия ден служиха в
църквата на света Петронила, на следния ден – в църквата на свети Андрей, а от там
пък в църквата на великия вселенски учител апостол Павел и пяха цяла нощ, като
славословеха бога на славянски език, а на сутринта служиха пак литургия на светия му
гроб,…” (1,с.62). Целият цитат е един пълен абсурд.
В ЖК няма описаната в ЖМ скандална обстановка, предизвикана от
отношението на триезичниците към делото на Братята и отношението на папата към
тяхната ерес: „Но папата ги прокле, като ги нарече ‘пилатовци’ и ‘триезичници’ …”
(2,с.72). Подобно поведение на папа Адриан и ползвани от него такива думи са малко
вероятни. Няма данни да е водил папата по това време борба с триезичната ерес. В
изложението си дадох доказателства за указанията на същия папа до Ростислав,
Светополк и Коцел да се спазва предимството на латинския език при литургичната
служба. Това се чете и в писма на папа Йоан VІІІ, папа Стефан V и т. н.
В разрез с твърденията на славистите, че триезичната ерес била през 868 г. със
затихващи функции може да послужи едно писмо на папа Йоан VIII от 879 г., което се
цитира от Г. Сотиров: В него папата „…забранява слав. литургия, като разрешава
използването на слав. език само в проповедите и в поученията. В същото писмо той
добавя, че още преди, т.е. ок. 873, е забранил слав. богослужение” (53,с.570).
Липсата на информация в ЖМ за отслужени литургии в църкви на Рим на
славянски език от ново посветени свещеници говори недвусмислено, че такива
литургии не са били отслужени.
Във Второто житие на Наум Охридски, авторът е пропуснал, очевидно не
случайно, информация за отслужените според ЖК литургии на „славянски език” в
римските църкви. Там е отбелязано: „След свършването на литургията над всички
книги, преведени от гръцки на български език, [папата] ги показа на всички [хора],…”
(7,с.82).
За ползван в кореспонденцията на тримата папи Николай І, Адриан ІІ и Йоан
VІІІ с българския владетел От Бога цесáря Борис на термина „славянски език” пише
авторитетно В. Златарски: „В преговорите и преписките между папата и него (Борис),
като се почне от 866 до 880 г. както видехме, нийде не ставало дума нито за славенски
книги, нито за славенско богослужение” (33,с.220). Трябва ли да се примирим с
впечатлението, че В. Златарски е бил зле осведомен?
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5.7. Анализ на установените в и между житията на Кирил и на Методий
противоречия
Друг поглед върху току-що изброените свидетелства за някакъв опит за
византийска помощ за Моравия, би могъл да представлява намиращият се в житията
езоповски разказ за дейността на Кирил и Методий под форма, приемлива за
византийската идеология. Става дума за създадената от Константин с помощта на
Методий писменост в името на една самостойна българска християнска култура и за
получаване на църковно покровителство от страна на Римската църква при приемане
на православието от българите. Изказаната в настоящия трактат хипотеза разглежда
житията на Кирил и на Методий, като кодиране на живота и дейността им в полза на
българската самостойна култура и на християнизацията на българите, скрити зад
фалшивия разказ за мисия на византийската власт с религиозно-културна цел сред
западните славяни. Защото, ако внимателно проследим съдържанието на двете
уникални жития, няма да намерим в тях дори и намек за дейност на Братята на
територия на север от Панония и в полза на други славяни освен българските с
прозвището - моравци.
ЖК е създадено, вероятно, преди 870 г., която е годината на Допълнителното
споразумение между узурпатора на византийския трон Василий и Борис, с което
България ще получи автономна архиепископска църква срещу задължението да
преустанови контактите си с Римската църква за покръстването на българите. Така
изложените в житието събития хем представят византийската позиция в благоприятна
светлина (дава се на България автономна архиепископия), хем по езоповски се насочва
тълкуванието на тези събития към реалната историческа обстановка. Тази версия се
сблъсква със странното и необяснимо различие в двете жития при разказите им за
еднакви исторически случки, при положение, че изследователите са единодушни в
мнението си за участие и на Методий в редактирането на ЖК, което е могло да стане
чак след освобождаването му от манастира – затвор Елванген, т.е най-рано през 873 г.
Житието Методиево е несъмнено дело на двамата другари вече в България архиепископ Климент и монаха Наум, т.е. не по-късно от 886 г. - приживе на страшния
василевс Василий I. Да се предполага, че двамата са забравили истинските събития е
неправдоподобно, поради наличието на първото житие, от което са могли да черпят
опресняващи сведения. Тази постановка на нещата ни навежда на извода, че
посочените в настоящето изложение съществени различия в двете жития са насочени
да предизвикат съмнението ни, че легендата за Моравска мисия е реалистична.
Много сериозно противоречие се установява по отношение на мотивите на
Философа Константин за среща с папа Адриан. Както е известно, от дадените по-горе
доказателства, Методий и Учениците пишат в ЖК, че Философът е решил да посети
папския престол, за да бъдат посветени учениците му в църковни санове. А както в ЖК,
така и в ЖМ са изложени желанията на папите Николай и Адриан да видят Братята
като „ангели божии”.
Архиепископ Теофилакт Охридски пък пише в Пространното житие на
Климент Български „…и те самите заминали за Рим, за да покажат на преблаженния
папа делото си – превода на Писанията,…” (57,с.13).
Може да се мисли, че ЖК е писано в тежката обстановка на отношенията между
Византия и България, а ЖМ е създадено след кончината на Василий I, когато властта е
поета от аристократичния му син Леон VІ (886-912), което предполага, че истината не
би създала усложнения в междудържавните отношения.
От систематизираните различия между житията на двамата братя, след като има
основания да се приеме, че и двете са създадени от Учениците, могат да се направят
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изводите: 1. Известните на науката текстове са плод на лошо скалъпени много по-късно
фалшификати; 2. Написването на ЖМ е станало след кончината на василевса Василий I,
което е позволило на авторите му да бъдат по-достоверни от тези на ЖК; 3. Ако
Методий е имал решаващо участие в създаването на ЖК, то след неговата кончина
Учениците са могли да работят в по-свободна обстановка и този факт прави ЖМ поистинен; 4. Както изобилието на абсурди в житията, така и неверните им или
противоречиви съобщения поставят под съмнение версията, наречена Моравска мисия.
По този начин авторите им насочват читателя към истината за българското дело на
Братята в създаването на Езика на единението на българите и съответната му азбука,
използвани първо при преводите на християнската книжнина от светите
Седмочисленици и по-късно приети от Преславския събор за основа на българската
езикова и писмена култура.
Съпоставката на горните изводи подсказва, че най-правдоподобен е последният,
четвърти по ред извод, който обяснява метафорично представената история на
сътворяването на българската писменост от българите Кирил и Методий.
5.8. Абсурди в творенията на българските слависти, отнасящи се до делото
на Кирил и Методий
В заключение на настоящето изложение, свързано с дейността на Кирил и
Методий, ще задам един реторичен въпрос, чийто отговор има огромно значение за
отричането на мнимата М.м. и насочва към елементарния извод, свързан с българската
същност на тяхното дело: Защо е трябвало да правят Братята толкова много и различни
по същност и направление преводи на гръцката християнска книжнина и дали това е
било необходимо за една незначителна по мащаба си моравска църква, и не е ли
правено това за перспективните потребности на църквата на Българската империя?
Славистиката оправдава измислената от нея технология на създаването на
Кирило-Методиевия писмен език, при което е бил използван народен славянски говор
от солунско и като презумпция приема, че този говор е щял да бъде разбиран и от
моравските славяни, тъй като по това време славянските говори са били твърде близки,
ако ли не еднакви. В такъв случай защо е трябвало Кирил и Методий да бъдат
изтъквани като просветители, обучаващи моравските славяни на новата писменост. И
още един въпрос - защо езикът на преводите, уж бил славянски, а е наричан
славянобългарски, а в съвремието е станал старобългарски?
По-горе беше посочено, че тримата от Учениците на Кирил и Методий –
Климент, Наум и Ангеларий, занасят на българския владетел писмеността на Братята,
която след изтичането на ограниченията на 30 годишния Мирен договор от 863 г., е
била приета от Преславския събор за държавно, църковно, културно и народно
ползване. Ако тази писменост се основаваше на славянски народен говор, щеше ли да
бъде приета от Борис и Симеон за целокупния български народ? И какво говори
установения в „Грамоти на българските царе”(21) от Анг. Даскалова и М. Райкова факт,
че славянският граматичен принос (падежна система, инфинитиви) в КМле се е загубил
преди ХІІІ в.?
Не мога да пропусна да отбележа, че в статията си „Моравска мисия” Г.Сотиров
пише: „Въпреки неуспеха си М.м. създава основа за бъдещото културно и политическо
обособяване и на славяните от Средна Европа” (52,с.739). Крайната оценка обаче, на
Сотиров за „неуспех” на мисията прави изненадващо такова твърдение. Провокиран
съм да отбележа наличието на съюза „и” в цитата на Сотиров. Той дава да се разбере,
че мисията, ако е имало такава, е била осъществена сред българските моравци, които не
са славяни от Средна Европа, но тяхното „културно и политическо обособяване” е било
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пример „и” за славяните от Средна Европа. Нима Сотиров е допуснал от гледище на
славистиката такава груба грешка?
В горния смисъл Даймънд пише: „За това и хората, гордеещи се с факта, че са
„цивилизовани”, винаги са възприемали писмеността като свое най-голямо постижение,
отреждащо им несравнимо по-високо място от „варварите” и „диваците” (22, с.269).
Мисля, че този автор ни подсказва по един блестящ начин, как да виждаме
извисяването на българите в невидимия за очите свят и как да си обясняваме
предизвиканите от това неописуема неприязън и неугасваща отмъстителност на
нашите южни съседи на фона на българския устрем към водещи позиции в културното
развитие на споменатите по-горе населения. Може ли някой с нормална житейска
логика да се усъмни в безкомпромисното противопоставяне на гърците в епохата на
Симеон, когато водачът на българите е манифестирал на света пленените гръцки
знамена от всички възможни за човешките прояви фронтове. Вече знам защо и как ние
българите сме станали в гръцките хроники „мръсни варвари” и „безмилостни скити”.
Позволявам си да се усъмня, че Симеон Велики, който е наистина велик
българин, ще приеме за държавен чужд на народа си и цивилизацията му елементарен
език на славянско племе. Да не забравяме, че Преславският събор се провежда през 893
г., т.е. три десетилетия след като Братята и Учениците бягат от Византия и когато
Братята и техният екип създават писмената норма на българския литературен език.
Това не е език на едно примитивно племе. Този език се говори на Балканите, северно
от Дунава, по Северното Черноморие, в северните поли на Кавказ, на изток до
Каспийско море. Абсурдно е високопросветеният Симеон да не си е давал сметка, че
езикът е символ на идентичност, езикът е традиция и израз на народното самосъзнание,
самобитният език съхранява надеждата за независимост. Тези разсъждения дават найголямо право да се основаваме на историческата логика и на познанието за
субективната роля, която е играл този титан в нашата история, за да отхвърлим
догадките на славистите и да възвестим отново, че чрез БЪЛГАРСКИЯ книжовен
държавен език българите са обявили на света направената силна крачка към новото си
достойнство. Именно поради това гърци и ромеите са ликвидирали без остатък
книжнината, изписана на езика на българския народ по време на всичките периоди,
когато са имали възможности за това.
Позволявам си да изтъкна повторно, че популярните текстове на двете
Пространни жития, установени от науката, са представени от факсимилето на найстария известен на Житието Кирилово препис, наречен Загребски (Владиславов) от
1469 г., а Житието на Методий е факсимиле на препис от Успенски сборник от ХІІ в.
Т.е. нямаме доказателства, че известните ни днес текстове на житията са автентични, с
всички произтичащи от това за една научна категоричност следствия.

6.0. Заключение
Анализите на събитията в живота и делото на Братята, след бягството им от
Византия през юни 863 г. целят да покажат, че житията иносказателно, но реално
разказват делото на Кирил и Методий и в т.ч. създаването на компилативния език
и на Глаголицата, отработването на писмените граматически норми и преводи на
богослужебна книжнина за Българската църква, служения на архиепископа
Методий и учениците му в Българска Моравия до кончината на Апостола на
българската писменост.
Северна Моравия е включена в сагата, наречена Моравска мисия от панславизма
много по-късно без елементарна обосновка, за да се отдалечи дейността на Братята от
България, която в житията е напълно пренебрегната.
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Тезата ми се доказва от преднамерената наситеност на изтъкнатите по-горе,
очевидно неверни и абсурдни случки и постъпки, съдържащи се в житията.
Дейността на апостолите на българската култура, изложена в настоящия трактат,
е в пълно съответствие с исторически документираните усилия на владетеля на
Българската империя Борис І за обединението на българския народ, чрез културните
устои на писмеността на Кирил и Методий и чрез присъединяването към християнската
догма на другите големи държави в Европа.
По-горе цитирах Г. Сотиров, който оценява М.м. като неуспешна. Но не
обяснява защо и какво свидетелства нейния провал. Обосновах прекратяването на
мнимата М.м. с преустановеното участие на Константин и Методий в изпълнението й,
чрез бягството им от Византия през 863 г. Към това се прибавя и посещението им при
Римския папа и службата на Методий за него. Съгласен съм със заключението на Г.
Сотиров, но намирам, че истинският изследовател е трябвало да продължи анализа на
деянията на своите герои през годините след бягството им от Византия и направеното
от Учениците след кончината на Методий.
А този подход извисява успеха на делото на великите Братя. Виждаме го в
приемането на техния компилативен език от Българската държава в решението на
Преславския събор от 893 г., като Език на единението на българския народ, както и
на оригиналната му азбука - Глаголицата, отговаряща перфектно на неговата
фонетика.
От проследеното развитие на делото на Братята се вижда недвусмислено, че
направеното от тях за езика и азбуката е всъщност посветено на потребностите на
българския народ и държава, намерило реализация в решенията на Преславския събор,
което налага извода, че делото на Кирил и Методий има пълен успех. Но това е успех
не на мнимата М.м., а успех на ЗАВЯРАТА в лингвистичната й част. В този успех се
включва и благополучната демонстрация пред папа Адриан ІІ на писмеността,
предназначена за бъдещата Българска църква и за държавата на българите.
Втората важна цел на ЗАВЯРАТА е била определена в религиозната сфера, т.е.
задължение на владетеля е било да се приеме като държавна религия православието под
грижовното крило на Папската курия. Тази втора цел на ЗАВЯРАТА не е била
осъществена напълно, поради отказ на папата да пренебрегне някои верски канони,
което е било използвано от гъвкавия политик василевса Василий І, който е успял да
организира признание на Българската църква от Осмия вселенски събор, като
автономна архиепископия в диоцеза на Константинополската патриаршия.
Ще има ли желания от мен резултат всичко това? Ако си спомним една мисъл на
Френсис Бейкън, то е съмнително: „Ако човешкия разум веднъж възприеме нещо, покъсно ще подрежда всичко така, че то да подкрепя и да бъде в съзвучие с вече приетото
някога” (61,с.39). Уви!
Ключови думи: Моравска, византийска, мисия, компилативен, език, на
българското, единение, на Кирил, и архиепископ, Методий, Глаголица.

PS молба. Уважаеми читателю, както всеки друг автор, така и аз, бих желал и ще бъда
благодарен да получа впечатленията Ви от прочетеното. Това може да се направи на
адреса ми diamondsv@abv.bg
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